XII Raplamaa Rattamaraton KoMo 66
JUHEND 2014 (EJL 2. Kategooria)
1. XII KoMo 66 maastikurattavõistluse eesmärk on:
1.1. Populariseerida rattasporti.
1.2. Anda spordihuvilistele võimalus kontrollida oma treenitust ja võrrelda end Eesti tippsõitjatega.
1.3. Tutvustada Raplamaa põnevaid rattaradu sh Keava mägesid ja Paluküla spordi-ja puhkekeskust.
2. KoMo 66 viib läbi Raplamaa Rattaklubi KoMo, peakorraldaja Janek Kadarik.
3. XI KoMo 66 toimub pühapäeval, 11. mail 2014 Rapla maakonnas Kehtna valla territooriumil,
stardi-ja finišipaigaga Palukülas.
4. Võistluste ajakava ja distantsid
Lastesõitude esimene start on kell 11.30 vanuseklassidele N/M 10, võistlusdistantsidega ca 0,7 km ja
N/M 12 ca 1,4 km
Põhisõidu start on kell 12.00, distantsi pikkus vähemalt 66 km.
Poolmaratoni start on kell 12.15, distantsi pikkus vähemalt 27 km.
Korraldajal on õigus ajakava ja distantse muuta, sellest eelnevalt informeerides osavõtjaid
5. Toitlustuspunktid, tehniline teenindamine ja meditsiiniline abi
Mõlema võistlusdistantsi rajal on 3 teenindus- toitlustuspunkti (TP-d).
Meditsiiniabi (tel 529 6517) asub statsionaarselt stardipaigas.
Info rajal abivajajate kohta edastatakse korraldaja poolt vahetult med-abile telefoni teel.
6. Osalemistingimused
6.1 Osalejad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest ja osalevad KoMo 66-l täielikult omal riisikol.
6.2 Kõik osalejad on kohustatud kandma kiivrit.
6.3 Jalgrataste klass on vaba.
6.4 Trass on liikluseks avatud. Kõik osalejad peavad täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest,
korraldajate paigaldatud viitadest ja liikluskorraldajate märguannetest.
6.5 1998. a. ja hiljem sündinud sportlased saavad osaleda vaid Poolmaratoni distantsil.
7. Registreerimine ja stardimaksud
Eelregistreerimine toimub 8. maini (kaasa arvatud) portaalis www.sportos.eu või Fixus Rapla spordipoes.
Stardipaigas saab registreerida 11.05. kell 10.00 - 11.30. Lastesõitudele registreerimine toimub 10.00-11.00.
* Esimeses stardigrupis saavad startida ainult eelregistreerimise läbinud EJL litsentsi omavad ratturid.
Stardimaksud kuni 1. maini (kaasa arvatud)
kuni 8. maini (k.a.) võistluspäeval stardipaigas 10.00-11.30
Poolmaraton
15,00
20,00
35,00
KoMo66
20,00
25,00
40,00
Lastesõidud
tasuta
8. Võistlejate numbrid väljastatakse võistluspäeval registreerumise käigus stardipaigas kell 10.00-11.30
9. Stardigruppidesse paigutamine toimub põhimõttel, et EJL litsentsi omavad ratturid stardivad esimesest
stardigrupist ja ülejäänud võistlejad II stardigrupist.
10. Rattamaratoni põhidistantsi läbimisel rakendatakse ajalimiiti Keava Mägede TP-s. Võistlejad, kes jõuavad
Keava TP-sse hiljem kui 14.15, loetakse katkestajateks ja suunatakse finišisse. Finiš suletakse kell 17.00.
11. Autasustamine.
11.1 Autasustatakse põhisõidu kuut parimat meest ja kolme parimat naist absoluutarvestuses ning
vanuseklasside N/M18 (1996-97), M40 (1965-74) ja M50 (1955-64) võitjaid.
11.2. Poolmaratonil autasustatakse kolme parimat meest ja kolme parimat naist absoluutarvestuses ning
vanuseklasside N/M14 (2000-01), N/M16 (1998-99), N40+ (1974 ja varem) ja M60 (1954 ja varem) võitjaid.
11.3. Korraldajal on õigus vanuserühma võitjad jätta autasustamata juhul, kui lõpetajaid on alla kolme.
11.4. Kõigi lõpetanute vahel toimub auhindade loosimine.
11.5. Autasustamine algab orienteeruvalt 15.00. Loosimine toimub vahetult peale autasustamise lõppu.
Loosiauhinnad jagatakse loosimise ajal kohal olnud lõpetajate vahel.
12. Võistluste info ja tulemused.
Juhend, tulemused jm. info avaldatakse www.ejl.ee, www.sportos.eu, www.raplamsl.ee ja www.komo.ee
13. Korraldajate kontaktandmed:
Raplamaa Rattaklubi KoMo, peakorraldaja Janek Kadarik tel 506 3705, janek@raek.ee
Peakohtunik: Rein Solnask tel 5647 1675, rein.solnask@gmail.com

