Kinnitatud 08.09.2014
Raimo Ronimois, peakohtunik

TARTU KROSS 2014
Tartu linna lahtised MV cyclo-crossis
Jalgrattakrosside karikavõistlus „SÜGIS 2014“ I etapp
EJL 3. Kat

Võistlused toimuvad EJL 2014 a võistlusreglemendi, UCI cyclo-crossi võistlusmääruste ning
jalgrattakrosside sarja „Sügis 2014“ karikaarvestuse üldjuhendi alusel
EESMÄRGID:
 Propageerida cyclo-crossi Eestis
 Pikendada jalgratturite võistlushooaega ja kaasata uusi jalgrattaspordihuvilisi
 Selgitada välja Tartu linna meistrid rattakrossis.

AEG JA KOHT:
 Võistlus toimub 13. September 2014 a. Tartus, Raadi krossirajal (Raadi kruusakarjäär)
 Võistluskeskus asub Narva mnt 171 ja on 13. Septembril 2014 avatud kell 9.30-16.00.
REGISTREERIMINE:



Eelregistreerimine lõpeb 11. Septembril kell 19.00 E-post: info@taaramaeklubi.ee
Täiendav registreerimine toimub 13. Septembril kuni kella 10.45 kohapeal.

OSAVÕTJAD:
 Võistlused on individuaalsed
 Iga võistleja on kohustatud kandma kiivrit
 Võistleja osaleb võistlusel täielikult omal vastutusel. Võistlusel osaleva alaealise võistleja
turvavarustuse kandmise ning erialaste oskuste eest vastutab treener.
DISTANTSID / AJAKAVA:
9.30-10.45
11.15
10.00-11.45
12.00
12.20
12.45
13.15
13.45
14.20
15.15

Osavõtjate lõplik kinnitamine /numbrite väljastamine
Esindajate koosolek (Stardi joone juures)
Rajaga tutvumine
I start M/N 10,
II start M/N12, N14
III start M14, N16
IV start „Vaba klass“*
V start M16, NE (NJ+NE), Seeniorid (Sen 2-7)
VI start MJ, ME (ME, MU, MSport, Sen1)
Autasustamine

(10min)
(15min)
(20min)
(20 min)
(25min)
(40min)

*(“Vaba klass“ – Osalema on oodatud kõik huvilised - noor või vana, hooaja viimane või elu
esimene võistlus. Tule sõida MTB, Cyclo, Fatboy või Singlespeed rattaga. Osaleda saavad kõik ja
EJLi litsentsi ei pea omama.

Läbitavate ringide arvu täpsustab kohtunike kogu vastavalt ilmastikuoludele. Stardigruppe
võidakse muuta olenevalt võistlejate arvust.
OSALEMISTASUD:
 M10/N10 – 5 EUR
 M12/N12 – 5 EUR
 M14/N14 – 5 EUR
 M16/N16 – 5EUR
 MJ/NJ – 5 EUR
 Sport, Seenior 1 kuni 7 - 10EUR
 ME/NE, MU – 5 EUR
 „Vaba klass“ - 10 EUR
*Võistluspäeval on võistlusele registreerimise osalemistasu 5.- eurot tabelis toodust suurem.
Osalemistasud kanda:
a/a 10152001550002
Rein Taaramäe Rattaklubi
Ülekande selgitusse märkida: Tartu kross, ees-/perenimi, sünniaasta
Sularahas võistluspäeval võistluste sekretariaati.

AUTASUSTAMINE:




Tartu KROSS 2014 kavas olevate vanuserühmade kolme parimat autasustatakse medali ja
rahalise auhinnaga (raha, kinkekaart).
Põhisõidus (VI start) autasustatakse üldarvestuse 6 parimat medali ja rahalise auhinnaga.
Auhinnafondi suurus on 300 Eurot.
Iga stardi parimale cyclorattaga lõetajale eriauhind.

TEHNILINE ABI JA TOITLUSTAMINE:





Võistlejatel ja meeskondadel on õigus saata kaks oma esindajat koos tööriistade ja/või
tagavaraosadega boksialale. Boksialale akrediteeringu saamiseks on esindajad vaja
registreerida koos võistlejate registreerimisega.
Varustuse väljavahetamine peab toimuma boksiala piires ja ühe koha peal seistes.
Sõiduvahendi või selle osa vahetamine ratturite vahel ei ole lubatud.
Boksialalt toitlustamine pole lubatud võistluse kahe esimese ja kahe viimase ringi ajal.

MUUD:




Rattavalik on vaba.
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu.
Sügiskrossi sarja punkte arvestatakse vastavalt sarja üldjuhendile

KONTAKTID:
Võistluste korraldaja: REIN TAARAMÄE RATTAKLUBI
Esindaja: Steven Puhm, tel.: 5517876, e-post: steven @taaramaeklubi.ee
Peakohtunik:
Peasekretär:

Raimo Ronimois, tel.: 5045168, e-post: raimo.ronimois@gmail.com .
Anneli Sitska, tel.: 5021854, e-post: anneli.sitska@gmail.com .

