PÜHA LOOMAAIA 11. VETERANIDE VELOTUUR
2008
JUHEND
1. Korraldus
Pärnu Spordi Meelelahutuse ja Meeleheite Klubil "Püha Loomaaed" on nüüd juba
traditsiooniliselt ja iga-aastaselt hea meel kokku kutsuda kõik oma armastatud ja
vihatud sõbrad ning konkurendid. Eesmärk on sõita veidi võidu kadunud aegade ja
inimeste mälestuseks, lahutada ja heita meelt.
2. Aeg ja koht
Võistlus toimub 4. juuli kuni 6. juulini 2008 Pärnus ja Pärnumaal.
I etapp - Proloog 5 km
4. juulil 2008 - start kell 19.00 Pärnumaal Jõulumäe Tervisekeskuses (Tahkuranna
vald, Võiste 86504 Pärnumaa)
II etapp - Grupisõit 65,3 km
5. juulil 2008 - start kell 14.00 Pärnus Tammistes vibustaadioni ees, distantsil Pärnu
- Pärnu mnt. - Tori sild – Tori - Tootsi rist - Paide mnt.
III etapp - Grupisõit koos vahefinišiga 33 km
6. juuli 2008- start kell 14.00 Pärnumaal Audrus kiriku kõrvalt, 3 ringi Audru –
Rebasefarmi ringil ning lõpuga Lius Marksa puhkekeskuses.
* Vaata kaarti.
4. Osavõtjad ja vanuseklassid
1) Võistlused on individuaalsed.
2) Vanuseklassid võistleja sünniaasta järgi:
M-30 – [1974 – 1978]
M-35 – [1969 – 1973]
M-40 – [1964 – 1968]
M-45 – [1959 – 1963]
M-50 - [1954 – 1958]
M-55 - [1949 – 1953]
M-60 - [1944 – 1948]
M-65 - [1943 ja varem sündinud]

5. Registreerimine ja mandaat
1) Eelregistreerimine toimub kuni teisipäeva, 01. juulini 2008.a., kella 23:00-ni
aadressil www.sportinfo.ee
Mandaat toimub Jõulumäe Tervisekeskuses, proloogi stardipaigas 04. juulil 2008
ajavahemikul 16.00-18.00, hilisemaid registreerujaid ei arvestata.
6. Osavõtutasu
Eelregistreerimisel
kuni 1.07.08
300 EEK

M30 kuni M55 ilma toitlustuseta
autasustamisel Marksas
M30 kuni M55 toitlustusega
400 EEK
autasustamisel Marksas
M60 ja vanemad ilma toitlustuseta
200 EEK
autasustamisel Marksas
M60 ja vanemad toitlustusega
300 EEK
autasustamisel Marksas
* Stardimaksu ei tagastata olenemata põhjusest.
* Toitlustus autasustamisel 6. juulil toimub talongidega.

Registreerimisel
kohapeal 4.07.08
500 EEK
500 EEK
500 EEK
500 EEK

* Toitlustuse hind mittevõistlejatele 100 krooni palume maksta mandaadis
Jõulumäel 4. juulil registreerimislauas. Autasustamisel Marksas 6. juulil sooja
toitu juurde osta ei saa.
7. Ohutus ja vastutus
1) Iga võistleja on kohustatud kandma kiivrit, kiivrita sõitjad diskvalifitseeritakse.
2) Iga võistleja kinnitab Veteranide Velotuurile 2008 registreerimisel, et vastutab ise
oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning osaleb täielikult omal
vastutusel.
3) Võistlejad ja grupisõidus võistlejaid saatvate autode juhid peavad täitma
liikluseeskirju, juhinduma korraldaja paigaldatud viitadest ning liikluskorraldajate ja
kohtunike märguannetest.
8. Võistlustulemuste arvestamine
1) Võistlustulemus määratakse aegade liitmise teel, kusjuures grupisõidu (II etapi)
võitja saab 20 preemiasekundit, II koht 10 preemiasekundit ja III koht 5
preemiasekundit. Proloogil saadud ajad ümardatakse II etapi protokollis
täissekunditeks.
2) III etapi vahefinišites jagatakse 1. – 4. koha vahel vastavalt 5-3-2-1 preemiapunkti,
mis hiljem lahutatakse preemiasekunditena etapi läbimise ajast. Sama etapi
finišieelsel kruusalõigul kummipurunemise tõttu mahajäänud ja katkestamismõtetega
võistlejaile arvestatakse aeg grupi viimase lõpetaja järgi. 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, kus aeg eelnevatel etappidel arvestatakse
järgnevalt: viimase lõpetaja aeg etapil + 10 sekundit.
3) Tulemused avaldatakse internetis aadressidel: www.ejl.ee, www.pyhaloomaaed.ee

9. Autasustamine
Autasustatakse iga vanuseklassi kolme paremat kolme etapi kokkuvõttes karika ja
diplomiga juhul, kui vanuseklassis on vähemalt kaks lõpetajat. Vastasel korral
kantakse tulemus üle klass nooremasse. Tuuri üldvõitjale on suur võitjakarikas.
Autasustamine toimub III etapi finiši järel 06. juulil Marksa puhkekeskuses
orienteeruvalt kell 16.00 (Marksa küla, Audru vald 88315 Pärnumaa, koduleht:
www.marksa.ee)
10. Korraldus, info
1) Osavõtumaksuga tagatakse osavõtjaile tähistatud rada, võistlejanumbrid, ajavõtuga
võistlustulemuste saamine, söök ja saun võistluste lõpetamisel 6.juulil Marksa
puhkekeskuses.
2) Ketiõlitused ja haavade lakkumised toimuvad regulaarselt ja/või ebaregulaarselt
ning atleedi personaalset ühiskondlikku aktiivsust ning ettevalmistust arvestades!
4) Distantsil ja finišis antakse osavõtjatele vajadusel esmaabi.
5) Kõik juhendis kajastamata küsimused lahendavad kohtunikud ja korralduskomitee
jooksvalt. Väga pretensioonikail ei soovita meelt heita, nalja peab ka saama!
11. Korraldaja
MTÜ Klubi Püha Loomaaed
Niidu 17 Pärnu 80010
Võistluse direktor: Andres Sepp +3725037663, andres@andrereklaam.ee
Võistluste peakohtunik: Rein Solnask, tel +37256471675, rein@baltem.ee
Võitjad:
1998- Andrei Morjakov, 99- Jaan Veeranna, 00- Üllar Juudas, 01- Raul Arula, 02Martin Aun, 03-Kalev Vist, 04- Toomas Kirsipuu, 05- Kalev Vist, 06-Sergei Olivson,
07- Kalev Vist

