TTP Noortetuur 2015
9-10.06.2015.
EJL 3. kat
JUHEND

kinnitatud 7.05.15

M.Värv

1. EESMÄRK
Võistlus on pühendatud heale rattaspordi sõbrale Tiit Aava-le
Propageerida ja arendada jalgrattasporti.
Noorjalgratturite spordimeisterlikkuse tõstmine.
2. KORRALDAJA
Kalevi Jalgrattakool, Rummu tee 3 ,Tallinn
mallor.tyrna@gmail.com
mob: 56 943 460
3 OSAVÕTJAD
3.1 Võistlused toimuvad vastavuses EJL võistlusreglemendile. Võistlus on individuaalvõistkondlik, millest võivad osa võtta:
• M/N12 (sündinud 2003-2004) ja nooremad. EJL võistlejalitsentsi ei nõuta.
• Treeneri taotluse alusel ja vastutusel lubatakse starti ka nooremad poisid ja tüdrukud, kelle
sportlik tase ei tekita ohtu kaasvõistlejatele.
3.2 Võistlusel peetakse individuaalset ja võistkondlikku arvestust. Võistkonna suurus on 3
kuni 5 sportlast. Võistkonna väiksema arvu korral kui 3 osalevad sportlased võistlusel
individuaalselt.
3.3 Proloogi tulemus võetakse arvesse üldise individuaalse paremusjärjestuse selgitamisel.
3.4 Jalgratturi kiivri kandmine on kohustuslik kõikidel rattasõidu etappidel.
4 VÕISTLUSE AEG JA KOHT.
4.1 Võistlused toimuvad 09-10. juunil 2015. a. Tallinnas,Pirital.
4.2. Võistluste kava:
I etapp proloog 09.juunil 2015 kell 12.00: 3 ringi Pirita Velotrekil.
II etapp 09.juunil 2015 kell 17.00: 25 km, 10 ringi grupisõit Lillepipargi
ringrajal. Vahefiniš 5. ringil. Mäefiniš 3 ja 7 ringil.
III etapp 10.juunil 2015 kell 10.00: 4 km eraldistart,stardiga Maarjamäe
memoriaali juures.
IV etapp 10.juuni 2015 kell 16:00 jooks Pirita suusaringil (ring 1,4 km) nn Gunderseni
meetodil.
5 .REGISTREERIMINE
5.1 Eelregistreerimine : Jalgratturite Liidu kodulehel oleva ülesandmise vormi kohaselt kuni
4.juuni kell 24.00 ,aadressil: e-post kaja.remmelgas@gmail.com
6 .VÕISTLUSKESKUS
6.1 Võistluskeskus asub Pirita Velodroomil Rummu tee 3, Tallinn.
Võistluskeskus on avatud 09. juunil 2015 alates kell 9:00
6.2 Võistlejate registreerimine ja numbrite väljastamime toimub võistluskeskuses 09.juunil
alates kella 9:00 kuni 10:30.
6.3 Treenerite/esindajate koosolek toimub võistluskeskuses kell 11:00.

7 . PREEMIAD JA AJALIMIIDID
7.1 Preemiapunkte antakse järgmiselt:
I etapp proloog I koht- 5 p, II koht- 3 p,III koht- 2p ja IV koht 1p
IIetappil- I koht- 5 p, II koht- 3 p,III koht- 2p ja IV koht 1p.
Vahe- ja mäefinišis antakse I,II ja III kohale vastavalt 3,2 ja1 punkti
III etapp eraldistart I koht- 5 p, II koht- 3 p,III koht- 2 p ja IV koht 1 p
IV etapp jooks I koht- 5 p, II koht- 3 p,III koht- 2 p ja IV koht 1 p
7.2 Üldparemusjärjestuse liider kannab tuuril KOLLAST särki. Peale II etappi antakse välja
aktiivsema ja mäekuninga särk.
7.3 Ajalimiite ei kehtestata. Kõik võistlejad, olenemata nende finišeerimise ajast, saavad
startida järgmisel etapil.
8. VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS
8.1 Vastavalt UCI määruste art. 2.6.016 selgitatakse võistkondlik paremusjärjestus etapil iga
võistkonna kolme parema võistleja aegade summeerimisel. Aegade võrdsuse korral
selgitatakse paremusjärjestus kolme parema võistleja kohtade summeerimise teel. Juhul, kui
ka need arvud on võrdsed, saab võistkondlikult parema koha etapil kõrgeima individuaalse
koha saanud võistlejaga võistkond.
9. PARIM NOORVÕISTLEJA
Parim noorvõistleja on tuuri lõpetanud noorim osaleja.
10 .AKTIIVSEIM SÕITJA ja MÄEKUNINGAS
10.1 Aktiivseima sõitja punktiarvestust peetakse vahefinišis, mäefinišis, lõpufinišites
kõikidel etappidel teenitud punktide liitmise teel.
10.2 Vastavalt UCI määruse art. 2.6.017 rakendatakse võrdse punktide arvu korral
aktiivseima sõitja selgitamisel järgmiseid kriteeriume:
a) Etapivõitude arvu
b) Vahefiniši võitude arvu
c) Kohta üldparemusjärjestuses
10.3 Mäekuningas selgitatakse välja kahes mäefinišis saadud punktide teel.
Võrdsete punktide korral on võitja, see kes oli antud etapil parim.
11. TEHNILINE ABI
11.1 Saateautosid rajale ei lubata
11.2 Tehnilist abi on lubatud anda kogu võistlusraja ulatuses paremal pool raja servas.
13. PIIRANGUD
13.1 Ülekande piirang on kõigile osavõtjatele 6,10 m.
13.2 Võistlejatel on keelatud kasutada spetsiaalvarustust. ( kõrged pöiad, jm. varustus.)
13.3 Võistlejatel, kes pole andnud allkirja ohutusalase instruktaaži läbimise kohta, pole
lubatud startida. Instruktaaži läbiviimise kohustus on võistkondade treeneritel ja esindajatel.
13.4 Instruktaaži läbiviimise allkirja leht esitatakse kohtunikekogule registreerimisel.
13.5 Võistlustel on lubatud kasutada ainult tehniliselt korras maanterattaid.
14. AUTASUSTAMINE
14.1 Igal etapil autasustakse kolme paremat.
14.2 Üldkokkuvõttes autasustatakse:
• kümmet parimat
• aktiivseimat võistlejat

• mäekuningat
• parimat tüdrukut
• noorimat võistluse lõpetanut
• kolme parimat võistkonda
14.3 Velotuuri võitjate autasustamine toimub 10.juunil, 30 min peale viimase võisleja
lõpetamist.
15. KARISTUSED
Karistusi kohaldatakse EJL võistlusmääruste alusel kohtunikekogu otsusel.
16. MAJANDAMINE
16.1 Osavõtumaks igale osavõtjale on 10.- eurot, 4 etappi.
Kõik võistleja kulud tasub lähetav klubi või sportlane ise.
16.2 Osavõtutasu võib maksta ülekandega või sularahas registreerimise kinnitamisel
võistluskeskuses.
16.3 Majutusvõimalus Pirita Velodroomil.
• Majutus oma madratsi ja magamiskotiga 4 eurot 1 öö.
Kohtade broneerimine tel: 6239148 (velotrekk)
17. MUUD
17.1 II etapi läbiviimisel jagatakse vajadusel võistlejad üldparemusjärjestuse jooksva
protokolli alusel kahte võrdsesse stardigruppi. Nõrgem grupp I start ,tugevam grupp II start.
Nõrgemas grupis on kaks finišit- vastavalt VF 4 ja MF 7 ringil nn.lohutusauhinnale. ( punkte
ei jagata)
17.2 IVetapp- jooks viiakse läbi Gunderseni meetodil Pirita suusaradal (1,4 km).
Start antakse jooksva paremuse alusel.
17.3 Noortetuuri võitja ja paremusjärjestus määratakse jooksuetapi finišeerimise järjekorras.
17.4 Kõik osalejad saavad kingituse.
17.5 Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunike kogu koos võistluste
direktoriga.
18. TÄIENDAV INFO
Võistluste direktor :Mallor Türna
e-post mallor.tyrna@gmail.com
tel: 56 943 460
Võistluste peakohtunik:
Mati Värv
Tel.56 615 800
Võistluste peasekretär : Kaja Remmelgas
e-post kaja.remmelgas@gmail.com
tel: 50 28 980

