Estonian Open
BMX Krossis 2014

. Võistluste aeg ja koht :
Estonian Open BMX Krossis korraldatakse Tartus kolmeetapilisena, 21.06.2014.a,
05.07.2014.a. ja 09.08.2014.a. algusega 14.00.
 Võistlejad
Alates 10-eluaastast peavad võistlejad omama vastava vanuseklassi litsentsi.
HARRASTAJATASE (11):
Poisid - B 6 ja nooremad; B 7–8; B 9–10; B 11–12; B 13–14; B 15–16,
Tüdrukud - G 8 ja nooremad; G 9–10; G 11–12; G 13–14; G 15–16
MEISTRITASE (4):
JM /JW 17–18;
EM/EW 19 + ;
CRUISERID )1)
17 aastased ja vanemad (24”)
Kokku 16 võistlusklassi
Stardimaks kõikidele võistlusklassidele on 6 EUR-i iga etapi kohta.
Estonian Open BMX krossis on avatud kõigi maade sportlastele.



Võistluste ajakava ja tulemuste arvestamine

-

Võistlusklass avatakse juhul, kui ühes vanuseklassis on vähemalt 5 võistlejat (tüdrukutel 3 )
Kui võistlejaid vanuseklassis on vähem kui 5, liidetakse see järgmise vanuseklassi samast
soost võistlejatega.
Võistluspäeva ajakava on järgmine :

-

Treeningu aeg
12:00 – 12:40
12:40 -13:20
13:20 – 13:50
13:50 – 14:00

Võistlusklass
G-8;G9-10;G11-12;
B-6;B7-8;B9-10;B11-12
G13-14;G15-16;
B13-14;B15-16;Cr17+;
JW; JM; EM; EW;
Rada suletud võistkonna esindajate
koosolekuks

Treeningu liik
10 minutit - vabatreening
30 minutit - treening väravatega
10 minutit - vabatreening,
30 minutit - treening väravatega
30 minutit - treening väravatega

Stardikohad kõigis eelsõitudes määratakse arvutiprogrammis loosimise teel, 1/4 ja 1/2 finaalis
eelsõitude tulemuste põhjal.


Paremusjärjestus.

Kõigis võistlusklassides selgitatakse võitja kolme eelsõidu ja finaalsõitude tulemuste põhjal. Kui
vanuseklassis on rohkem kui 16 võistlejat, siis toimuvad vastavalt võistlejate arvule 1/4 ja 1/2
finaalid. Kui võistlusklassis on vähem kui 16 võistlejat, siis kolme eelsõidu ja finaalsõidu
tulemuste põhjal. Eelsõitudes antakse võistlejatele punkte järgnevalt: 1 koht – 1 p., 2. koht – 2
p., 3. koht – 3 p., 4. koht – 4 p., 5. koht – 5 p., 6. koht – 6 p., 7 koht – 7 p. Ja 8. koht - 8 p.
Parem koht eelsõidus annab võistlejale võimaluse valida parem stardikoht finaalsõidus.
Võistluse lõplik paremusjärjestus selgitatakse finaalsõidu põhjal.

.

Autasustamine.

Igal etapil autasustatakse igas vanuseklassis vähemalt kolme parimat võistlejat medali ja
diplomiga. Karikasarja lõpptulemuste põhjal autasustatakse igas vanuseklassis vähemalt kolme
parimat diplomi ja karikaga.

. Varustus
Võistlustel on lubatud kasutada ainult BMX rattaid. Võistleja varustuses on kohustuslikud:
lõuakaitsega kiiver (fullface), pikkade sõrmedega kindad, pikad püksid ja pikkade varrukatega
särk (lubatud kasutada teksaspükse, lühikesed püksid lubatud alates juunioride vanuseklassist)
Keelatud on kasutada elastik (lycra) materjalist sõiduriideid. Clip pedaalid on lubatud alates 15
– eluaastast.

.

Registreerimine

Eelregistreerimine

võistlusele
lõpeb
19.06,
03.07
ja
07.08.
aadressil:
veloklubi@gmail.com Võistlejate kinnitamine ja stardimaksude tasumine toimub võistluspäeval
võistluskeskuses kella 11.00 - 12.00. Võistluskeskus asub BMX raja ääres Tähtvere
Spordipargis.

.

Võistluste korraldajad

Võistlused korraldaja on Spordiklubi Tartu SK Velo
Peakorraldaja

Jaan Veeranna Tel. +3725012539

Peakohtunik

Kuldar Põder

Tel. +3725106030

