Kinnitatud 18.04.2014
Raimo Ronimois, peakohtunik

56. ELVA TÄNAVASÕIT
Rudolf Tamme XI Mälestusvõistlus 2014
2-kordse olümpiavõitja Erika Salumäe VIII Erika karikavõistlus 2014
EJL 1. kategooria

VÕISTLUSJUHEND
1. Korraldus.
Elva Tänavasõidu korraldaja on Elva JK Velorõõm koostöös Elva Spordiliiduga.
Võistlus viiakse läbi vastavalt EJL võistlusreglemendile, UCI võistlusmäärustele ja
käesolevale juhendile.
Võistlus toimub 24. mail 2014 a. algusega kell 11.00 Elvas Arbimäel.
2. Osavõtjad ja võistlusklassid.
Osalema lubatakse Eesti Jalgratturite Liidu või mõne muu riigi rahvusliku alaliidu
litsentsiga jalgratturid järgmistes võistlusklassides: N/ME, MU, NJ/MJ, N/M16, N/M14 ja
Sport- Seenior klass. N/M12 klassi võistlejatelt litsentsi ei nõuta.
Sport ja Seenior klasside jalgratturid võistlevad ühises absoluutarvestuses Eesti
esivõistluste raames.
3. Võistluskeskus.
Võistluskeskus on avatud 24.05. 2014 a kella 8.00 – 18.00 Arbimäel Eha tänaval. Võistluste
sekretariaat asub ELTA PUIT ruumis, aadressiga Pikk tn. 43.
Klubide litsentseeritud esindajad saavad kinnitada oma võistlejate osalemise ja tasuda
stardimaksud ajavahemikus kella 8.00 – 9.30.
Klubide esindajate ja kohtunikekogu liikmete koosolek toimub sekretariaadis kell 10.00.
4. Majandamine.
Võistlejate ja esindajate kulud kannab neid lähetav organisatsioon. Võistlejate stardimaksud
on järgmised:
N/M12
3.- €
N/M14
5.- €
N/M16
6.- €
NJ/MJ
7.- €
MU; N/ME; Sport ja Seeniorid 10.-€
5. Programm ja orienteeruv ajakava.
11.00 N12, M12
3 x 1,7 km lõpufinišiga sõit
11.20 N14, N16
5 x 1,7 km lõpufinišiga sõit
11.45 M14
6 x 1,7 km punktisõit
12.15 M16
10 x 1,7 km punktisõit
12.50 I Autasustamine N12,M12,N14,M14,N16,M14,M16

13.20
14.00
14.45
15.45
17.00
17.30

NJ,NE
10 x 1,7 km punktisõit
Sport-Seenior 12 x 1,7 km punktisõit
MJ
18 x 1,7 km punktisõit
MU,ME
22 x 1,7 km punktisõit
II Autasustamine NJ,NE,Sport-Seenior,MJ,MU,ME
Võistluste lõpp

Ajakava võib muutuda korraldajast mittesõltuvatest asjaoludest.
Allkirjade andmine stardilehele algab stardialas 30 minutit enne vastava võistlusklassi
starti ning lõpeb 10 minutit enne vastava vanuseklassi starti.
6. Tulemuste arvestamine.
Lõpufinišiga sõitudes selgitatakse paremusjärjestus lõpufiniši alusel.
Punktisõitudes toimub vahefiniš igal 2.ringil, kus antakse punkte neljale esimesele
vastavalt 5-3-2-1 punkti. Lõpufinišis antakse võitjatele kahekordsed punktid.
 võitjaks on jalgrattur, kes läbib kõige rohkem ringe;
 ringide arvu võrdsuse korral otsustatakse paremusjärjestus võidetud punktide põhjal;
 ringide arvu ja punktide võrdsuse korral otsustatakse paremusjärjestus vahefiniši
võitude arvu põhjal;
 kui võrdsus ikka veel kehtib, otsustatakse paremusjärjestus lõpufinišis saadud koha
põhjal.
Vahefinišites punktideta jäänud võistlejad saavad oma koha finišiprotokollis lõpufiniši
alusel.
Võistlejale antakse ”plussring” kui ta on jõudnud peagrupi lõppu.
Ratturid, kes kaotavad liidrile ringiga, (väljaarvatud sõidud, kus stardib mitu vanuseklassi
koos: N12/M12; N14/N16;NJ/NE) loetakse ajalimiidi ületajateks ja kutsutakse
kohtunike kogu poolt rajalt ära, ega saa tulemust lõpuprotokolli. Juhul kui ringiga
kaotanud võistlejate grupp koosneb 20-st või enamast ratturist, võivad kohtumikud
lubada neil võistlust jätkata.
Punktisõitudes antakse kummi purunemise või kukkumise või tuvastatud tehnilise rikke
korral kohtuniku otsuse alusel üks neutraalring. Peale neutraalringi saab võistleja
võistlust jätkata, kuid ta ei saa teenida preemiapunkte järgmises vahefinišis.
7. Autasustamine ja auhinnad
Autasustamine toimub vastavalt ajakavale, millest osavõtt on kohustuslik
Meeste kõigi vanuseklasside kolme esimest jalgratturit autasustatakse Rudolf Tamme
mälestusvõistluse karikaga ja diplomiga, võitjaid lisaks mälestusesemega.
Naiste kõigi vanuseklasside kolme esimest jalgratturit autasustatakse Erika Salumäe
karikavõistluse karikaga ja diplomiga, võitjaid lisaks mälestusesemega.
8. Registreerimine.
Eelregistreerimine lõpeb 21.mail 2014 a. kell 24.00 EJL e-post: ejl@ejl.ee
9. Meditsiiniline abi.
Esmase meditsiinilise abi tagab võistluste arst.
10. Karistused.
Karistused rakendatakse vastavalt UCI määrustele.

11. Muud
Võistluste start asub Elvas Arbimäel Eha tänaval ELTA PUIT hoone juures. Trass
kulgeb mööda järgmiseid tänavaid: Eha-Pikk-Tuletõrje-Kirsi-Koidu-Nõlvaku-Eha. Ringi
pikkus on 1,7 km.
Liiklus võistlustrassil suletakse alates 10. 00. Võistlustrassiga tutvumine on lubatud kell
10.10 kuni 10.45. Võistluste ajal on võistlustrassil soojenduse tegemine
keelatud. Soojendust saab teha Pikal tänaval, Eha tänava ja Tartu mnt. vahelisel lõigul.
Kõik käesolevas juhendis kajastamata küsimused lahendab võistluste kohtunike kogu
koos võistluste peakorraldajaga lähtudes EJL 2014 a võistlusreglemendist ning UCI
võistlusmäärustest.

NB! Võistlejatele kehtivad Elvas Kuressaares toimunud kriteeriumisõidu
Eesti Meistrivõistluste numbrid.
12. Info
Peakohtunik: Raimo Ronimois 5045168
Peasekretär: Anu Uin 51979283
Peakorraldaja: Jüri Kalmus, tel: 58001065, e-post: juri717@hot.ee

