EESTI NOORTE MEISTRIVÕISTLUSED JA PEETRI II MÄNGUD BMX KROSSIS
BALTI MERE RIIKIDE KARIKAVÕISTLUSTE I ETAPP „KING OF TALLINN 2017“
I Võistluste aeg ja koht
Eesti Noorte Meistri- ja Esivõistlused BMX krossis 3. juunil 2017.a. Peetri alevik,
ja Peetri II Mängud
Krati tee 2, 75312 Rae vald Harjumaa
King of Tallinn

4. juunil2017.a. samas.

II Võistlusklassid
Harrastajatase (challenge): Poisid 6 aastat ja nooremad; 7a; 8a; 9a; 10a; 11-12a; 13-14a;
15-16a; Tüdrukud 7 aastat ja nooremad; 8-10a; 11-13a; 14+ a.
need klassid on kavas Eesti Meistri- ja Esivõistluste raames.
Harrastajatase: Mehed 17+.
Meistritase: Mehed 17+ ( üks klass JunE ja ME) Naised 17+ .
Cruiserid: Mehed 17-29; 30+.
Kokku 17 klassi mõlemal päeval. Kõik võistlejad peavad omama vastava vanuseklassi
litsentsi. Eesti Meistrivõistlused on avatud kõigi maade sportlastele.

III Võistluste ajakavad
Reede

2. juuni Avatud treeningud kell 17.00- 20.00 (osalemistasu 5.-EUR atleet)

Laupäev 3. juuni
09.00- 12.00
12.00- 13.00
13.00- 13.15
13.00- 13.35

14.00

Registreerimine ja litsentside kontroll
Treeningud ja stardi treeningud tüdrukud alla 13a ja poisid alla 12a.
Esindajate koosolek.
Treeningud ja stardi treeningud tüdrukud 14+; poisid 13+; Cruiserid
mehed 17-29; 30+; M17+ harrastajad.
Treeningud ja stardi treeningud meistritase mehed, juuniorid 17+;
naised, juuniorid 17+.
Eelsõidud ja finaalid kõigis klassides.

Autasustamine:

30 minutit peale viimase sõidu lõppu.

13.35- 14.00

Eesti Meistrivõistluste kuld, hõbe ja pronksmedaliga ja vastava koha diplomiga
autasustatakse alljärgnevate vanuseklasside võistlejaid: Tüdrukud 9-10; 11-13; 14-16.
Poisid 10; 11-12; 13-14; 15-16. Vastavalt EJL juhendile saavad medalid ainult EJL litsentsi
omavad ratturid. Nooremates vanuseklassides antakse välja Eesti Esivõistluste medalid.
Peetri II Mängude 1.-3. kohale tulnuid võistlejaid autasustatakse karikate , medalitega ja
eriauhindadega. Alla 12a. vanuseklassides autasustatakse 1.-8. kohta auhindadega ja
medalitega.
Pühapäev 4. juuni
09.00- 12.00
12.00- 13.00
13.00- 13.15
13.00- 13.35

14.00

Registreerimine ja litsentside kontroll
Treeningud ja stardi treeningud tüdrukud alla 13a ja poisid alla 12a.
Esindajate koosolek.
Treeningud ja stardi treeningud tüdrukud 14+; poisid 13+; Cruiserid
mehed 17-29; 30+; M17+ harrastajad.
Treeningud ja stardi treeningud meistritase mehed, juuniorid 17+;
naised, juuniorid 17+.
Eelsõidud ja finaalid kõigis klassides.

Autasustamine:

30 minutit peale viimase sõidu lõppu.

13.35- 14.00

Meeste ja naiste eliitklassides ( “King of Tallinn“) esimesele, teisele ja kolmandale kohale
tulnud atleete autasustatakse auhinnarahaga vastavalt Balti Mere Riikide Karikavõistluste
koondjuhendile. Kõiki 17 klassi 1.-3. kohale tulnud võistlejaid autasustatakse „King of
Tallinn“ karikatega ja medalitega. Noorte kuni 12a. vanuseklassi 1.-8. kohta medali ja
mälestusauhinnaga.

IV Paremusjärjestus
Kõigis võistlusklassides selgitatakse paremusjärjestus finaalsõitude tulemuste põhjal. Kui
võistlusklassis on rohkem kui 8 võistlejat, siis toimuvad vastavalt võistlejate arvule ¼ ja ½
finaalid. Kui võistlusklassis on 8 või vähem võistlejat, siis kolme eelsõidu ja finaalsõidu
põhjal. Eelsõitudes ja finaalis antakse sellisel juhul võistlejatele punkte järgnevalt: 1.koht –
1p. 2.-2p. 3.-3p. 4.-4p. 5.-5p. 6.-6p. 7.-7p. ja 8.-8p.
Juhul, kui edasisaamise või kohtade määramisel esineb võrdsus, võrreldakse selle
lahendamiseks ratturi parimaid finisikohti eelnevates kvalifikatsioonisõitudes, järgmise
võrdsuse lahendamiseks kasutatakse : a. kahanevas järjekorras 3. 2. või 1. sõidu
finisitulemusi. b. eelsõidu tulemust.
Juhul kui on mitmes vanuseklassis vähe võistlejaid võib ümber paigutada noorema
vanuseklassi sõitjaid kõrgemasse, kuid punktiarvestus ja autasutamine toimib igas juhendiga
määratletud klassis eraldi.
Balti Mere Riikide karikavõistluste koondarvestusse mineva I etapi „King of Tallinn“
punktiarvestus on alljärgnev: 1. koht – 12 punkti; 2. koht – 9 punkti; 3. koht – 7 punkti; 4.
koht – 6 punkti; 5. koht – 5 punkti; 6. koht-4 punkti; 7. koht -3 punkti; 8 .koht- 1 punkt.
Karikavõistluste koondarvestusse platseerumiseks tuleb osaleda vähemalt kahel etapil
kolmest. ( Balti Karika juhend).

V Varustus
Võistlustel on lubatud kasutada ainult UCI nõuetekohaseid (§ 9) BMX krossi rattaid. Ratastel
peavad olema UCI nõuetekohased esi- ja küljenumbrid ( § 9 artikkel 6.1.072). Võistleja
varustuses on kohustuslikud: lõuakaitsega kiiver ( fullface), pikkade sõrmedega kindad,
pikad püksid ja pikkade varrukatega särk ( pole lubatud kasutada teksapükse, lühikesed
püksid on lubatud kasutada ainult koos põlve ja säärekaitsmetega) Keelatud on kasutada
elastik (lycra) materjalist sõiduriideid. Clip pedaalid on lubatud alates 13 – eluaastast. EMV
–l on klubide ratturitel kohustus võistelda oma klubi vormis.

VI Registreerimine
Eelregistreerimine lõpeb mõlemale võistluspäevale 1. juunil 2017.a. kella 15.00 aadressil:
klubi@spotoftallinn.ee Või posti teel SK Airpark, Krati tee 2, Peetri alevik, 75312 Rae vald
Harjumaa. Registreerimiseks EJL registreerimisvorm.
Võistlejate kinnitamine, litsentside kontroll ja stardimaksude tasumine toimub vastavalt
võistluste ajakavas märgitud aegadele 3. juunil ja 4 juuni võistluspaigas. Stardimaksu
tasumine on soovitav koos eelregistreerimisega pangaülekandega:
Spordiklubi AIRPARK arvele EE657700771001788838 LHV pank. Stardimaksu saab tasuda
ka saabumisel sularahas võistluspaigas.

VII Stardimaks
3. juunil Eesti Meistrivõistlused ja Peetri II Mängud – 10.-EUR võistleja kohta igas
võistlusklassis. Hilisemad registreerunud ( peale 1. juunit 2017 kell 15.00) maksavad
kahekordse stardimaksu.
4. juunil Balti Mere Riikide Karikavõistluste I etapp „King of Tallinn“ Meistritase – 30.-EUR
võistleja kohta ja Harrastajatase ning Cruiserid 15.-EUR võistleja kohta. Hilisemad
registreerunud ( peale 1. juunit 2017 kell 15.00) tasuvad kahekordse stardimaksu.

VIII Võistluste korraldajad
Võistluste korraldaja on Spordiklubi AIRPARK. ( Mait Meriloo 56290121 ja Jaan Tults 55
41325) Võistlustega seotud läbiviimiskulud kannab SK AIRPARK. Kõik võistlejatega seotud
kulud ( sõit, majutus jne.) kannavad võistlejate koduklubid või võistlejad ise.
Tulenevalt Balti Mere riikide karikavõistluste korralduskomitee koosoleku ( 11.04. 2017)
otsusest, et kõigil kolmel etapil ( Eesti, Läti , Soome) on võistlusi teenindav kohtunike kogu
tuumik ja sekretariaat Lätist, siis on võistluste peakohtunik: Sandis Karklins (+371 29479071)
ja peasekretär Rita Bukovska
Kõik ülaltoodud juhendis määratlemata ja üleskerkinud küsimused lahendab korraldaja
kohapeal koos kohtunike žüriiga.

