MUAJÕLMA III KIHNU VELOTUUR ehk
PÜHA LOOMAAIA 17. VETERANIDE VELOTUUR
2014
JUHEND
1. Korraldus
Eesti jalgrattaspordi eakamate tegijate rosin aastal 2014 on Muajõlma III Kihnu Velotuur.
Head sõbrad, Püha Loomaaed kutsub Teid Pärnumaale ja Kihnu saarele võidu sõitma, meelt
lahutama ja häda korral ka meelt heitma (tea, et Sind üksi ei jäeta). Kes tunneb ennast selleks
liiga noorena, sel puudub kohustus osaleda.
2. Aeg ja koht
Võistlus toimub 04.-06. juulil 2014 Pärnumaal ja Pärnus.
I etapp - reedel, 4. juulil
Proloog 3,5 km, start kell 18.30 Pärnumaal Jõulumäe Tervisespordikeskuses (Tahkuranna vald,
Võiste, Pärnumaa, www.joulumae.ee).
II etapp - laupäeval, 5. juulil
Grupisõit, 65 km (ühe vahefinišiga), start kell 12.00 Lindi Algkooli juurest (Lindi küla, Audru
vald, Pärnumaa, http://kaart.delfi.ee//?bookmark=05161ddf83cc716a426b0addd4f043ae). Etapi
järel, peale pesemist ja söömist Lindi Algkoolis, liigume organiseeritult edasi Munalaiu
sadamasse, kus suundume Kihnu sõitvale tellitud praamile. Kõikidele registreerunutele on
tagatud koht Kihnu siirduvale eripraamile (vaata praamiinfot infomaterjalist).
III etapp - pühapäeval, 6. juulil
Grupisõit, 39,2 km (8 x 4,9 km ring) kolme vahefinišiga, start kell 13.00 Kurase baari parklast.
Kihnlasõ – maéssaka (kihnlase - mandriinimese) rattasõit (1 x 4,9 km ring), start kell 12.30
Kurase Baari lähedalt. Osaleda võivad kõik, kel jalad kannavad! Tule sõida soojendussõidul koos
kihnlastega! Kaaslaste jaoks kohapeal rattalaenutuse võimalus.
4. Osavõtjad ja vanuseklassid
Osaleda saavad EJL-i Seenior-klassi litsentsi soetanud ratturid või ilma litsentsita sõitjad.
Stardijoonele lubatakse kuni 100 osavõtjat. Võistlused on individuaalsed, aga meeskonnatöö
on lubatud.
Vanuseklassid võistleja sünniaasta järgi:
M35 [1975 – 1979]
M40 [1970 – 1974]
M45 [1965 – 1969]
M50 [1960 – 1964]
M55 [1955 – 1959]
M60 [1950 – 1954]

M65 [1945 – 1949]
M70 [1944 ja varem sündinud]
N-Premium [1979 ja varem sündinud] UUS!
5. Eelregistreerimine
Eelregistreerimine toimub kahes voorus: I voor e soodusvoor kuni 20.06.2014 kella 24.00-ni.
II voor vältab 21.06.- 01.07.2014 kella 24.00-ni.
NB! Peale registreerimist soovitame broneerida kohe ka majutuse Pärnus ja Kihnus. Majutuse
leiab igaüks ISE. Kuna majutuskohti pole ülearu palju, ei võta korraldaja vastutust majutuse
broneeringute eest. Majutajate info Kihnus: www.kihnu.ee/index.php?id=105.
Kohapealne registreerimine ja numbrite väljastamine leiab aset Jõulumäe Tervisekeskuses
(Tahkuranna vald, Võiste, Pärnumaa, www.joulumae.ee), proloogi toimumise kohas 04. juulil
2014, ajavahemikul 16.00-18.00. Hilisemad registreerujad võivad saada tuuril osalemisõiguse
korraldaja ja kohtunike kogu otsusel vastavalt juhendi p-le 8.3.
6. Osavõtutasu ja toitlustamine
Registreerimine aadressil www.pyhaloomaaed.ee/?id=57&child=13&tpl=1
NB! Palun kasutage eelregistreerimisel etteantud exceli registreerimisvormi.
Soodusregistreerimise voor II registreerimise voor
kuni 20.06.2014
21.06.- 01.07.2014
M/N35 kuni M/N55
35 €
42 €
M/N60 kuni M/N65
25 €
30 €
M/N70
tasuta
tasuta
* Osalustasu ei tagastata olenemata põhjusest.
Osavõtutasu

Registreerimine
mandaadis
50 €
50 €
50 €

Osalustasu palume tasuda õigeaegselt registreerimisvooru ajal MTÜ Klubi Püha Loomaaed
arveldusarvele nr EE022200221018748078.
Võistleja loetakse registreerunuks stardimaksu õigeaegsel laekumisel. Võistlusel osaleda
soovija, kelle stardimaks ei ole laekunud õigeaegselt, loetakse mitteregistreerunuks.
Osavõtutasuga tagatakse tuurilistele:
- soe vastuvõtt,
- mõnus seltskond,
- tähistatud ja turvatud rada,
- võistlejanumbrid,
- liidrile stiilne kollane sõidusärk,
- praamipilet Kihnu ja tagasi,
- ajavõtuga võistlustulemuste saamine (kes rohkem maksab ei pruugi saada paremat tulemust),
- parimate auhindadega pärgamine,
- mälestused, mida ka lastelastele rääkida.... või näidata (pildigalerii peale võistlust Loomaaia
kodulehel).
NB!!! Kui te olete tulemas koos kaaslas(t)ega ja soovite täiendavat toitlustamist, siis märkige
registreerimisel kindlasti soovitav kogus toiduportse. Korraldajale on oluline teada, mitu inimest
tuleb lisaks, et keegi tühja kõhtu kurtma ei peaks.
7. Ohutus ja vastutus
7.1 Iga võistleja on kohustatud kandma kiivrit, kiivrita sõitjad diskvalifitseeritakse.
7.2 Iga võistleja kinnitab Veteranide Velotuurile registreerimisel, et vastutab ise oma tervisliku
seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning osaleb täielikult omal vastutusel.

7.3 Võistlejad ja grupisõidus võistlejaid saatvate autode juhid peavad täitma liikluseeskirju,
juhinduma liiklusmärkidest, korraldaja paigaldatud viitadest ning liikluskorraldajate ja kohtunike
märguannetest.
8. Võistlustulemuste arvestamine
Võistlustulemus määratakse aegade liitmise teel, kusjuures:
8.1 grupisõitude (II ja III etapi) võitja saab 20, II koht 10 ja III koht 5 preemiasekundit. Proloogil
saadud ajad teisendatakse II etapi protokollis täissekunditeks;
8.2 II ja III etapil vahefinišites 1. – 4. kohale platseerunute vahel 5-3-2-1 skeemi põhjal
omandatud preemiapunktidena kogutud punktisumma lahutatakse hiljem preemiasekunditena
etapi läbimise ajast.
8.3 Väga südikaile ja tahtejõulistele teadmiseks, et proloogil või II etapil katkestamine või
mitteosalemine jäetakse tähelepanuta ja võistleja nimi kantakse lõpuprotokolli, kui ta läbib
reeglitepäraselt ning edukalt III etapi, kusjuures aeg eelnevatel etappidel arvestatakse skeemi
järgi – etapi viimase lõpetaja aeg + 10 sekundit.
8.4 Tulemused avaldatakse internetis aadressidel: www.ejl.ee ja www.pyhaloomaaed.ee
9. Autasustamine
Autasustatakse iga vanuseklassi parimat kolme etapi kokkuvõttes karika ja diplomiga. Tuuri
üldvõitjale on suur võitjakarikas. Lisaks autasustatakse iga etapi kolme parimat üldarvestuses.
Autasustamine toimub III etapi finiši järel 06. juulil Männi talus orienteeruvalt kell 15.00.
10. Korraldus, info
10.1 Ketiõlitused ja haavade lakkumised toimuvad regulaarselt ja/või ebaregulaarselt ning
atleedi personaalset ühiskondlikku aktiivsust ning ettevalmistust arvestades
10.2 Täiendav info, mis puudutab võistluste korraldust, praamiinfot, kaaslaste toitlustust, leiate
infokogumikust
10.3 Distantsil ja finišis antakse osavõtjatele vajadusel esmaabi.
10.4 Kõik juhendis kajastamata küsimused/probleemid lahendavad kohtunikud ja
korralduskomitee jooksvalt.
10.5 Väga pretensioonikail ei soovita siiski meelt heita, nalja peab ka saama!
11. Korraldaja
MTÜ Klubi Püha Loomaaed
Niidu 17 Pärnu 80010
Võistluse direktor: Peeter Strikholm, tel +372 53 409 409, klubi@pyhaloomaaed.ee
Võistluste peakohtunik: Rein Solnask, tel +372 56 471 675, rein.solnask@gmail.com

