II ÜLENURME-HAASLAVA RATTARALLI
EJL 2. kategooria
JUHEND

1. KORRALDUS
1.1. II Ülenurme-Haaslava Rattaralli toimub laupäeval 22. aprill 2017 a Ülenurme ja
Haaslava valla teedel stardi ja finišiga Ülenurmel.
1.2. Võistlus viiakse läbi vastavalt UCI võistlusmäärustele, EJL võistlusreglemendile
ning käesolevale juhendile.
1.3. Võistluskeskus asub Ülenurme gümnaasiumi läheduses Tartu Terminali Tõrvandi
tanklas. Võistluskeskus on avatud alates kella 9.00 kuni 16.00. Võistlejate numbrite
väljastamine ja kohapeal registreerimine toimub kell 09.00 – 11.40.
Ümberregistreerimine toimub ainult võistluspäeval.
2. OSAVÕTJAD JA DISTANTSID
2.1. Põhisõit 98 km - ühisstardist maanteesõit kõigile meestele, kes on sündinud
ajavahemikus 1953-2000 ja naistele, kes on sündinud ajavahemikus 1953-1998 ning
kes omavad kehtivat Eesti Jalgratturite Liidu litsentsi (sportlase või hobispordi
litsentsi).
2.2. Händikäp rahvasõit 41 km – ühisstardist maanteesõit kõigile meestele, kes on
sündinud 2002 aastal või varem ja kõigile naistele, kes on sündinud 2002 ja varem .
EJL litsents pole nõutud. Rahvasõidu stardid antakse gruppidele händikäp meetodil
2.3. Tulevikulootuste tänavasõit 3x3km – tehnilisel rajal toimuv ühisstardist sõit kõigile
M/N12 ja M/N14 vanuseklassi ratturitele, kes on sündinud aastatel 2003-2006.
2.4. Miniralli:
2.4.1. kuni 6 aastastele (2011 ja hiljem sündinud) 400m;
2.4.2. kuni 10 aastastele (2007-2010) 800m;
2.4.3. kuni 14 aastastele (2001-2006) 3000m.
3. VÕISTLUSKLASSID
3.1. Põhisõidul (98 km ) on lubatud osaleda järgmiste vanuseklassi ratturitel:
-MJ vanuseklassi võistlejad, kes on sündinud aastatel 1999-2000 (Peavad omama EJL
sportlase litsentsi)
-M/N vanuseklassi võistlejad, kes on sündinud aastatel 1953-1998 (Peavad omama
EJL sportlase litsentsi olenemata tasemest, kaasa arvatud hobispordi litsents)
3.2. Händikäp rahvasõidul (41 km) on lubatud osaleda järgmistel vanuseklassidel:
-Mehed (M), kes on sündinud aastal1999 ja varem;
-Naised (N), kes on sündinud aastal 1997 ja varem;
-Naisjuuniorid (NJ), kes on sündinud aastatel 1999-2000 (saavad stardis teiste ees
1minutilise edu);
-M/N 16 vanuseklassi võistlejad, kes on sündinud aastatel 2001-2002 (saavad stardis
teiste ees 1minutilise edu).
3.3. Tulevikulootuste tänavasõidul on lubatud startida järgmiste vanuseklassi sportlastel:
-M/N 12 vanuseklassi võistlejad, kes on sündinud aastatel 2005-2006;
-M/N 14 vanuseklassi võistlejad, kes on sündinud aastatel 2003-2004.

4. AUTASUSTAMINE
4.1. Autasustamine toimub kell 15.00 võistluskeskuses.
4.2. Põhisõidul autasustatakse absoluutarvestuse 6 parimat meest (M&MJ) rahalise
auhinnaga järgmiselt: I koht = 250€; II koht = 150€; III koht = 100€; IV koht = 60€;
V koht = 50€; VI koht = 40€
4.3. Lisaks autasustatakse 3 parimat naist ja meesjuuniorit rahaliselt (I koht = 100€,
II koht = 60€ ja III koht = 40€).
4.4. Põhisõidul toimub 32. kilomeetril Kurepalu vahefiniš, mille võitjat autasustatakse
50€ suuruse kinkekotiga.
4.5. Händikäp rahvasõidul autasustatakse absoluutarvestuse kolme parimat meest ja kolme
parimat naist ning parimat N16, M16 ja NJ klassi ratturit medali ja meenega. Kõigi
osalejate vahel lühikesel võistlusmaal läheb loosimisele 10 loosiauhinda!
4.6. Tulevikulootuste võidusõidul autasustatakse kolme esimest tüdrukut ja poissi
mõlemas vanuseklassis diplomi, medali ja meenega + loosiauhinnad.
4.7. Minirallil kõigile lõpetajatele meene + Kommipommi loosiauhinnad!
4.8. Autasustatakse ka parimat EJL liikmesklubi küttekaardiga, mille väärtus on 200€.
Klubide pingerea koostamisel summeeritakse klubi kolme parima ratturi ajad
põhidistantsi läbimisel, millele liidetakse klubi parima ratturi aeg lühikesel
võistlusmaal.
Klubide paremusjärjestuse väljaselgitamisel osalevad ainult need EJL liikmesklubid,
kelle võistlejad stardivad ka M/N12,14 vanuseklassi tulevikulootuste tänavasõidul.
5. REGISTREERIMINE JA MAJANDAMINE
5.1. Registreerimine toimub veebiaadressil www.sportos.eu . Lisainfo e-posti aadressil
rene@pelotonsport.ee või telefonil 53029929.
5.2. Osavõtumaksud:
Vanusegrupp
Põhisõit M/N (1953-1998)
Põhisõit MJ (1999-2000)
Rahvasõit M/N (...-1998)
Rahvasõit M/N16 ja NJ (1999-2002)
Miniralli
Tulevikulootuste sõidud M/N 12 & M/N 14
Nime muutmine
Ümberregistreerumine matkasõidult põhisõidule

I voor kuni
19.04.2017
Internetis
20 €
15 €
15 €
5€
Tasuta
4€
-

20.04.17-22.04.17
Kohapeal
Sularahas
30 €
25 €
25 €
15 €
Tasuta
5€
10 €
10€

Ümberregistreerumine põhisõidult matkasõidule

-

Tasuta

5.3. Osavõtumaks sisaldab: tähistatud rada, stardinumbrit, ajavõttu ja tulemust protokollis
(korrektse võistlusnumbri paigutuse korral), teenindust ja toitlustust
toitlustuspunktides, parimate autasustamist, vajadusel arstiabi. Osavõtumaksu
olenemata põhjustest ei tagastata.
5.4. Minirallile registreerimine toimub ainult võistluspäeval stardipaigas ajavahemikul
kell 09.00-09.50.

6. AJAKAVA
9.00 Võistluskeskuse avamine
9.00-11.40 Registreerimine ja ümberregistreerimine kohapeal, numbrite väljastamine
10.00 Miniralli start M/N 6 (400m)
10.15 Miniralli start M/N 10 (800m)
10.25 Miniralli start M/N 16 (3000m)
10.50 Tulevikulootuste sõidu start M/N 12 ja M/N 14 vanuseklassidele (3*3000m)
11.20 Esindajate koosolek
12.00 Stardikoridorid avatakse põhisõidule
12.10 Põhisõidu start 98 km (ainult EJL sportlase litsentsi omavad ratturid, hobisport kaasa
arvatud)
12.20 Start händikäp rahvasõidule 41 km N/M16 & NJ
12.21 Start händikäp rahvasõidule 41km kõik ülejäänud
13.20 Matkasõidu esimeste lõpetajate orienteeruv finiš
14.20 Põhisõidu esimeste lõpetajate orienteeruv finiš
15.00 Parimate autasustamine
16.30 Võistluskeskus ja võistlustrass suletakse
7. TEHNILINE ABI JA VÕISTKONNA ESINDAJA
7.1. Põhisõidu võistlejaid lubatakse saata saateautodega. Sooviavaldus tehnilise abi
sõiduki trassile saamiseks tuleb esitada võistluste sekretariaati võistluspäeval kella
11.20-ks. Saateautode järjekord loositakse esindajate koosolekul 11:20
7.2. Tehnilist abi on lubatud saateautodest osutada kehtivat EJL või mõne teise riigi
Rahvusliku Jalgratturite Liidu poolt väljastatud mootorsõidukijuhi, võistleja, treeneri
või manageri litsentsi ja sõiduki juhiluba omavatel võistkonna esindajatel.
Informatsioon võistkonna esindaja kohta tuleb esitada koos sooviavaldusega tehnilise
abi sõiduki trassile saatmiseks.
7.3. Tehnilise abi osutamiseks kasutatav sõiduk peab olema varustatud võistluse
raadiosidega ühilduva raadiosaatjaga.Võistluse informatsiooni (Radio Tour)
edastatakse võistluspaigas välja antud digitaalsetel raadiosaatjatel (täpsustatakse
esindajate koosolekul)!
7.4. Korraldaja ei taga trassil varuosi ega tehnilist abi. Katkestajatele on tagatud transport
tagasi stardipaika.
7.5. Võistkonna esindaja kohustused:
7.5.1. Võistlejate informeerimine võistluste juhendist, ajakavast ja muu ametliku
teabe edastamine;
7.5.2. Korraldajate juhiste täpne ja õigeaegne järgimine;
7.5.3. Võistkonna liikmete tekitatud kahjude tasumine;
7.5.4. Raadiosaatjate kohene tagastamine raadiotuurile pärast võistluse lõppu;
7.5.5. Võistlejate ettevalmistamine autasustamiseks ja nende õigeaegne
kohaletoomine tseremooniatele.
8. OLULISED REEGLID
8.1. Põhidistantsil on lubatud kasutada ainult tehniliselt korras maantee- või cyclokrossi
võistlusrattaid. Tandemrataste kasutamine on keelatud. Lühikesel distantsil on jalgratta
klass vaba.
8.2. Eraldistardi juhtraua kasutamine on keelatud.
8.3. Startida tohib ainult oma stardinumbriga ja oma nime all.

8.4. Tulemuse protokolli saamiseks peab võistleja võistlusraja täielikult läbima.
8.5. Rajal edasiliikumiseks ei tohi kasutada kõrvalist abi.
8.6. Jalgratturi kiivri kandmine on kohustuslik.
8.7. Liikluseeskirjade,
liiklusreguleerijate,
liiklusmärkide,
viitade
ja
muude
korraldajapoolsete juhiste täitmine on kohustuslik. Ilma politsei või rajaturvajate
eskordita võistlejad peavad liikuma sõidutee parempoolses servas.
8.8. M/N12,14,16 ja MJ/NJ vanuseklassi ratturid on kohustatud kasutama vaid neile
lubatud ülekandeid.
8.9. Muudelt võistlustelt või ise valmistatud stardinumbrite kasutamine on keelatud.
8.10. Punktides 8.1 – 8.9 sätestatud reeglite rikkumise korral võistleja eemaldatakse ja
diskvalifitseeritakse.
8.11. Diskvalifitseerimise aluseks on muuhulgas ürituse videosalvestus või fotod.
8.12. Jalgratturitel, kes on nooremad kui 16 eluaastat on kohustus omada kehtivat
jalgratturi juhiluba.
8.13 Ajalimiiti ei rakendata, kõik lõpetanud saavad kirja aja ja koha, juhul kui
finisheerivad enne võistluslinnnaku sulgemist kell 16.30
9. TOITLUSTAMINE
9.1. Põhisõidul toimub võistlejate jootmine autodest (alates 50-st kilomeetrist kuni 77-nda
kilomeetrini) või teisel ja kolmandal ringil meeskondade poolt Roiul, märgistatud
toitlustusalas. Võistlejate jootmine maast toimub ainult paremalt poolt tee servas või
saateautost vastavalt UCI määrustikule.
9.2. Finišijärgne toitlustamine toimub võistluslinnakus, kus igat osalenut ootab soe supp.
Võimalus on osta sooja jooki ja toitu võistluskeskuses Tartu Terminali
teenindusjaamast.
10. MEDITSIINILINE ABI
10.1. Meditsiinilist abi osutatakse võistluse stardi-finiši alas, võistluse ajal võistluste arsti
autost ning kiirabibrigaadi poolt.
11. VAIDED JA KARISTUSED
11.1. Vaided ja protestid on vaja esitada võistluste peakohtunikule.
11.2. Vaided ja protestid menetletakse kohtunike kogu poolt. Karistusi kohaldatakse
vastavalt UCI võistlusmäärustele ja EJL võistlusreglemendile.
12. VASTUTUS
12.1. Registreerumisel kinnitab iga osavõtja et on tutvunud Rattaralli võistlusjuhendiga
ning nõustub seal toodud tingimustega.
12.2. Iga osavõtja vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning
osaleb võistlusel täielikult omal riisikol.
12.3. Iga osavõtja vastutab enda ohutuse ja endast oleneva ohutuse eest kaasvõistlejate
suhtes.
12.4. Kõik alla 18-aastased osavõtjad on rajal lapsevanema või hooldaja nõusolekul ja
vastutusel.
13. MUU INFORMATSIOON
13.1. Pesemisvõimalus on võistluspaiga läheduses Tõrvandi Spordihoones. Noorsportlased,
kes osalevad tulevikulootuste sõidul, peavad järgima EJL võistlusreglemendis
määratud ülekandepiiranguid, samuti kõik teised noorteklassiratturid, kes omavad
EJL litsentsi.

13.2. Kõikides startides osalejatel on keelatud kasutada mistahes tüüpi temposõidu
varustust.
13.3. Põhisõidule registreerunud sõitjad peavad omama EJL litsentsi (kaasa arvatud
hobispordi litsents). Litsentsi puudumisel võistluspäeva hommikuks tõstetakse osaleja
automaatselt rahvasõidu stardinimekirja (41km pikkusele võistlusmaale) ja osalustasu
ei tagastata! Litsents tuleb teha varakult, soovitavalt vähemalt nädal enne üritust!
Litsentsi taotlusvormi saab alla laadida EJL lehelt http://ejl.ee/index.php?page=44 ja
peale täitmist tuleb saata ejl@ejl.ee !
Hobispordi litsentsi saab osta lisaks EJL ankeedile ka www.sportos.eu keskkonnas
ja see maksab 10€ ning kehtib hooaja lõpuni.
13.4. Tulemused avaldatakse veebiaadressil www.ejl.ee , www.pelotonsport.ee ja
www.sportos.eu .
13.5. Registreerimisega kinnitab võistleja, et on tutvunud võistlusjuhendiga.
13.6. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu.
14. KONTAKTID
Peakohtunik

Edgari Treier

Võistluse peakorraldaja Rene Mandri

edgari@hauakivid.ee
Tel. +372 5028942
rene@pelotonsport.ee
tel. +372 53029929
www.pelotonsport.ee

