IV JÕGEVA RATTARALLI
EJL 3. kategooria
JUHEND
MTÜ Peloton koostöös MTÜ Iventiga korraldavad IV Jõgeva Rattaralli, mis toimub laupäeval 21.mail 2016.a.
Jõgeva maakonna teedel stardi ja finišiga Jõgeva linnas. Võistlus viiakse läbi vastavalt UCI võistlusmäärustele,
EJL võistlusreglemendile ning käesolevale juhendile. Võistluskeskus stardi ja finišiga asub Jõgeva kesklinnas
aadressil Suur tänav 5.
Osavõtjad ja distantsid
Põhisõit 110 km ühisstardist kõigile, kes on sündinud 1999.a. ja varem.
Matkasõit 50,5 km ühisstardist kõigile, kes on sündinud 2003.a. ja varem.
Lastesõidud on kuni 6- ja 7- kuni 12-aastastele lastele (sünniaasta 2004 ja hiljem)
Võistluskeskus ja võistlustrass suletakse kell 17.00.
Lastesõit ei ole võidusõit, kuid iga osaleja saab meene.
Kõigis startides on rattaklass vaba (va. temposõidu varustus).
Põhi- ja matkasõidul stardigruppe ei ole, kuna antakse pidulik start, mille järel sõidetakse tehnilisse starti kiirusega
umbes 20km/h kohtunike auto taga. Võidusõit algab lendstardiga väljaspool linnapiiri, mis on pidulikust stardist ca
ühe kilomeetri kaugusel.
Võistlusklassid
Põhisõit 110 km
MSEN 5/ sünd 1956 ja varem
MSEN 4/ sünd 1957-1961
MSEN 3/ sünd 1962-1966
MSEN 2/ sünd 1967-1976
MSEN 1 / sünd 1977-1986
M / sünd 1987-1997
N / sünd 1997 ja varem
MJ / sünd 1998-1999
NJ / sünd 1998-1999
Matkasõit 50, 5 km
M / sünd 1999 ja varem
N / sünd 1999 ja varem
M16/ sünd 2000-2001
N16 / sünd 2000-2001
M14 / sünd 2002-2003
N14 / sünd 2002-2003
Registreerimine ja majandamine
Osavõtumaksud:

Põhisõit M/N ja Sen
Põhisõit MJ ja NJ
Matkasõit M/N
Matkasõit M/N 14 ja M/N 16
Lastesõit

I voor kuni
11.05.2016
Internetis
15 €
10 €
10 €
5€
-

II voor kuni
18.05.2016
Internetis
19 €
14 €
14 €
7€
-

Nime muutmine

-

-

5€

-

-

10 €

-

-

Tasuta

Vanusegrupp

Ümberregistreerumine matkasõidult
põhisõidule
Ümberregistreerumine põhisõidult
matkasõidule

19.05-21.05.2016
Sularahas
30 €
20 €
20 €
10 €
Tasuta

Võistlejate numbrite väljastamine eelregistreerunutele 09.15 – 11.30.
Ajavahemikul 19.05.2016-21.05.2016 on võimalik võistlustele registreeruda
veebikeskkonna www.jogevarattaralli.ee kaudu, kuid osalustasu tuleb maksta sularahas võistluspaigas
kohapealse registreerimise tariifiga. Hoida käepärast osaleja isikukood!
Kohapeal registreerimine, ümberregistreerimine ja numbrite väljastamine kell 09.15- 11.00
Ümberregistreerimine toimub ainult võistluspäeval stardipaigas.
Lastesõitudele registreerimine võistluspäeval stardipaigas 09.30-11.30.

Osavõtumaks sisaldab: tähistatud rada, stardinumbrit, ajavõttu ja tulemust protokollis korrektse võistlusnumbri
paigutuse korral, teenindust ja toitlustust toitlustuspunktides ja finišis, parimate autasustamist, vajadusel arstiabi.
Osavõtumaksu ei tagastata olenemata põhjustest.
Ajakava
9.00 Võistluskeskuse avamine
9.15-11.00 Registreerimine ja ümberregistreerimine kohapeal (sh saateautode järjekorra loosimine)
9.15-11.30 Numbrite väljastamine eelregistreerunutele
9.15-11.30 Lastesõitudele registreerumine
11.30 Võistkondade esindajate koosolek
11.45 Stardikoridorid avatakse
12.00 Start põhisõidule 110 km
12.10 Start matkasõidule 50,5 km
12.30 Start lastesõitudele
13.30 Matkasõidu esimeste orienteeruv finiš
14.35 Põhisõidu esimeste orienteeruv finiš
15.00 Parimate autasustamine
17.00 Võistluskeskus ja võistlustrass suletakse
Autasustamine
Põhidistantsil autasustatakse absoluutarvestuse kuut parimat meest ja kolme parimat naist, kolme parimat MJ ja
NJ ning parimat Seenior 1, 2, 3, 4, 5 ratturit. Põhisõidul toimub ka 31. kilomeetril mäefiniš, mille võitjat
autasustatakse meenega.
Matkasõidul autasustatakse absoluutarvestuse parimat meest ja parimat naist ning kolme parimat N14, M14,
N16, M16 klassi ratturit.
Autasustatakse ka parimat klubi, kus arvesse lähevad klubi kolme parima sõitja tulemus põhidistantsilt. (ajad
liidetakse)
Tehniline abi
Põhisõidu võistlejaid lubatakse saata saateautodega. Sooviavaldus tehnilise abi sõiduki trassile saamiseks tuleb
esitada võistluste sekretariaati võistluspäeval kella 11.00-ks. Saateautode järjekord loositakse esindajate
koosolekul.
Korraldaja ei taga trassil varuosi ega tehnilist abi. Katkestajatele on tagatud transport tagasi stardipaika.
Toitlustamine
Korraldajate poolt tagatakse matkasõidul üks ja põhisõidul kolm toitlustuspunkti.
Toitlustuspunktid asuvad vastavalt 33,5 km ning 63,4 km ja 93,3 km Palamusel.
Võistlejate jootmine rajal toimub ainult paremalt poolt tee servas või saateautost vastavalt UCI määrustikule.
Peale finišit toitlustamine võistluslinnakus, kus iga osalenut ootab finišis karastusjook ja soe supp.
Meditsiiniline abi
Meditsiinilist abi osutatakse võistluse stardi-finiši paigas, võistluse ajal võistluste arsti autost ja vajadusel
kiirabibrigaadi poolt.
Karistused
Kohaldatakse vastavalt UCI võistlusmäärustele ja EJL võistlusreglemendile.
Muu informatsioon
Kõigil sõitudel on kiivri kandmine kohustuslik.
Võistlusest osavõtt toimub omal vastutusel.
Peale sõitu pesemisvõimalus võistluspaiga läheduses. (ca 1km)
Rattaralli trass on liikluseks avatud. Osavõtjad on kohustatud täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja
liikluskorraldajate märguannetest. Ilma politsei või rajaturvajate eskordita peavad võistlejad liikuma sõidutee
parempoolses servas.
Noorsportlased, kes omavad EJL litsentsi, peavad järgima võistlusreglemendis määratud ülekandepiiranguid.
Kõikides startides osalejatel on keelatud kasutada mistahes tüüpi temposõidu varustust.
Tulemused avaldatakse
veebiaadressitel www.ejl.ee,www.jogevarattaralli.ee; www.rattaprofid.ee ja www.sportos.eu.
Registreerimisega kinnitab võistleja, et on tutvunud võistlusjuhendiga
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu.
Registreerimine toimub veebiaadressil www.jogevarattaralli.ee või www.sportos.eu.

