48. Elva Sügiskross
EJL 3. kat.

JUHEND
Korraldus
48. Elva Sügiskrossi korraldajaks on Elva Jalgrattaklubi Velorõõm koostöös
Elva Spordiliiduga. Elva Sügiskrossi raames peetakse ühtlasi Tartumaa 2016.a.
lahtised MV cyclo-crossis. Võistlused toimuvad Elvas Tartumaa Tervisespordikeskuses 02.10.16. algusega kell 11.00.
Elva Sügiskross kuulub esmakordselt toimuva Soudal Eesti CX kuueetapilisse
Karikasarja ja viiakse läbi vastavalt UCI CX määrustele, EJL 2016.a.
võistlusreglemendile ja Soudal Eesti CX Karikasarja 2016 üldjuhendile ning
48.Elva Sügiskrossi juhendile.

Osalejad
Osaleda võivad kõik alljärgnevate vanuseklasside soovijad:
N/M8 2008-2009,N/M10 2006-2007,N/M12 2004-2005,N/M14 2002-2003,
N/M16 2000-2001, N/M18 1998-1999,MU23 1994-1997, NEliit 1997 ja varem
sünd, MEliit 1993 ja varem sünd, MS1 –M30 1977-1986, MS2 –M40 1987-1967, MS3-M50 1966-1962 ja MS4+ M55 1961 ja varem sünd.
LITSENTS EI OLE NÕUTUD.

Võistluskeskus
Võistluskeskus asub Tartumaa Tervispordikeskuses ja on avatud 8.30 kuni
16.30. Sekretariaat asub kohtunike majas.Klubide esindajate koosolek toimub
kell 10.00 võistluskeskuses.

Registreerimine
Eelregistreerimine lõpeb 28.09. kell 24.00 e-posti aadressil:
elva.spordiliit@mail.ee.
Eelregistreerimine tuleb esitada EJL ametlikul ülesandmise blanketil.
Startijate lõplik kinnitamine ja stardimaksude tasumine toimub sekretariaadis
alates kella 9.00 kuni 15 min vastava vanuseklassi starti.
Sarja esimesel etapil väljastatud võistlejate numbrikomplektid ( üks seljanumber
Ja kaks õlanumbrit kehtivad terve sarja väljtel. Juhul kui võistleja pole sarjas
varem startinud, väljastatakse talle number võistluse sekretariaadis.
Kui võistleja on oma numbri kaotanud või koju unustanud, on tal võimalik
Sekretariaadist soetada uus numbrikomplekt hinnaga 3 eurot. Originaaldisainiga
numbrite kasutamine on kohustuslik.

Võistluste iseloom
Võistlused on individuaalsed ja lahtised. Iga jalgrattur vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning stardib täielikult omal riisikol

Osalemistasud:
eelregistreerimisega
N/M8,N/M10
tasuta
N/ M12
N/M14,N/M16,NJ/MJ
NE
MU,ME,MS

2.5.8.10.-

kohapeal registreerides
2.5.8.10.15.-

Ajakava
11.00
I start
N/M8
10 min
11.20
II start
N/M10
15 min
11.45 III start
N/M12,N14
20 min
12.15 IV start
M14,N16
25 min
12.55
V start
M16,MS4+
30 min
13.35
V start
N/MJ,NE,MS3
40 min
14.25 VI start
MU.ME,MS1,MS2
60 min
16.00 Autasustamine
Täpne läbitavate ringide arv määratakse esimese ringi läbimiseks kulunud aja
põjal arvestusega, et võitja lõpuaeg oleks võimalikult lähedane ajakavas toodud
sõidu kestvusele.

Raja info
Võistlus toimub 2,5 km pikkusel ringil. Ainult N/M 8 ja N/M10 vanuseklassidel
on põhirajast erinev ja lühem ring.Võistluste ajal oma stardiks valmistuvatel
jalgratturitel on soojenduse tegemine võistlusrajal keelatud.

Stardi korraldus
Võistlejad kutsutakse starti eelneva etapi protokolli alusel.

Tehnilised eritingimused
N/M8,N/M10 ja N/M12 võistlusklassides ratta ja rehvipiirangud
puuduvad. N/M14 ja N/M16 võistlusklassides on erandkorras lubatud startida MTB rattaga, tingimusel kui kasutatakse rehve laiusega
kuni 35 mm.
Ülejäänud võistluklassides on lubatud kasutada maanteesõidu või
cyclo-crossi rattaid rehvide laiusega kuni 33mm.
Ajalimiit
Ajalimiiti ei ole. Ringiga kinnipüütud ratturid jätkavad oma sõitu ning lõpetavad
võitjaga samal ringil.
Kaotatud ringe tagasi sõitma ei pea, protokolli lisatakse võistleja poolt läbimata
jäänud ringide arv.

Autasustamine
Iga vanuseklassi võitjat autasustatakse 48. Elva Sügiskrossi karikaga, Tartumaa
meistrivõistluste medali, diplomi ning auhinnaga.
II – III kohta igas vanuseklassis aga Tartumaa MV medali ning diplomiga.

Tehniline abi ja toitlustamine
Tehnilist abi tohib anda ainult ainult selleks määratud ja tähistatud boksis.
Jootmine ei ole lubatud.

Meditsiiniline abi
Esmast meditsiinilist abi osutatakse võistluse stardi-finišipaigas..

Muu info
Peakorraldaja: Jüri Kalmus tel.58001065 e-post juri717@hot.ee
Peakohtunik: Peri Pait tel.5038056 e-post: peripait@gmail.com
Peasekretär: Anu Uin tel.51979283 e-post: elva.spordiliit@mail.ee
Rajameister: Arno Lääne tel 51935213

