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Edgari Treier, peakohtunik

Eesti Noorte Meistrivõistlused jalgratturite maanteesõidus
28 juuni 2017
Tehvandi Spordikeskus, Otepää
Juhend
1. Eesmärk
Selgitada 2017. aasta Eesti noorte meistrid maanteel ühisstardist sõidus.
2. Korraldaja
EMV maanteesõidus korraldab Eesti Jalgratturite Liit. Võistluste direktor Andri Lebedev,
tel: 56 697 464, e-post: andri.lebedev@audentes.ee
3. Osavõtjad
EMV ühisstardist sõidus Otepääl Tehvandi rolleri rajal saavad osaleda kehtivat EJL litsentsi
omavad M/N14,M/N16 ja M18 vanusegruppide ratturid.
4. Eelregistreerimine
Eelregistreerimine noortele toimub EJL kodulehel: www.ejl.ee/login.php või e-posti teel:
ejl@ejl.ee ning lõpeb vastavalt EJL 2017. a reglemendis sätestatule 26.06.2017 kell 24.00.
5. Osalustasud
Osalustasusid ei ole.
6. Paremusjärjestuse selgitamine
Võistlejate paremusjärjestus selgitatakse võistlusmaa läbimiseks kulunud aegade põhjal. Kohal
on fotofinish.
7. Võistluskeskus
Võistluskeskus asub Otepääl, Tehvandi Spordikeskuses, Nüpli küla 67408, Otepää vald.
(„Tordikarbis“) Võistluskeskus on avatud 28.06.2017 kella 8:00 kuni 19.00 ni
8. Startijate lõplik kinnitamine ja esindajate koosolek
Võistlejate litsentside kontroll toimub EJL sekretariaadis eelülesandmise põhjal. Startijate
lõplik kinnitamine, stardimaterjalide ja võistlejate numbrite väljastamine toimub 28.06.2016
kell 8:00-9:00 võistluskeskuses.
Võistkondade esindajate koosolek võistluste direktori ja kohtunike kogu liikmete osavõtul
toimub 28.06.2017 kell 9:30 võistluskeskuses.

9. Võistluste ajakava
Kolmapäev, 28. juuni 2017
08.00-9.00
-Litsentside kontroll, stardimaterjali väljastamine
09.30
-Klubide esindajate koosolek
10.10
-N14/N16 allkirjade andmine
10.20
-N14/N16 ülekannete kontroll
10.30
-N14/N16 grupisõidu start 4 ringi 26 km
11.40
-M14 allkirjade andmine
11.50
-M14 ülekannete kontroll
12.00
-M14 grupisõidu start 4 ringi 26 km
13.10
-M16 allkirjade andmine
13.20
-M16 ülekannete kontroll
13.30
-M16 grupisõidu start 8 ringi 52 km
14.00
-Autasustamine N14/16 ja M14
15.40
-M18 allkirjade andmine
15.50
-M18 ülekannete kontroll
16.00
-M18 grupisõidu start 12 ringi 78 km
18.30
-Autasustamine
19.00
-EMV lõpetamine
Ülekannete kontrolli peavad läbima kõik sportlased enne stardijoonele asumist.
10. Tehniline abi
• Korraldajad tagavad ühisstardiga sõitudeks neutraalse tehnilise abi punktid 1, 2 ja 3 (vt
lisa 1), kus on tagavarajooksud hammasratastega algusega 14 nest
• Saateautosid rajale ei lubata.
• Võistluse informatsiooni edastatakse Radio Tour´i saatjatel EJL-ile kinnitatud
sagedusel.
11. Meditsiiniline abi
Meditsiinilist abi osutatakse võistluse stardi- ja finišipaigas, med abi punktidest 1,2,3 (vt lisa1),
punktis nr 1 on kiirabi, punktis nr 2 ja 3 meditsiinilise varustusega parameedik.
12. Toitlustusala, prügiala
Toitlustus on MJ sõidus 7-ndal ja 8-ndal ringil tehnilise abi punkti 1 ja finishi vahelisel alal.
Prügiala asub vahetult peale finishit tõusu nukil.
Prügi loopimine väljaspool prügiala on rangelt keelatud!!!
13. Ametlik autasustamistseremoonia
• EMV-l esikohale tulnud jalgratturile omistatakse vastava vanuseklassi Eesti Vabariigi
2017. aasta meistri nimetus ja teda autasustatakse EJL kuldmedali ja auhinnaga. MJ
vanuseklassi võitjaid autasustatakse täiendavalt Eesti meistri särgi ja selle
kandmisõiguse ning -kohustusega.
• II ja III kohale tulnud jalgrattureid autasustatakse vastavalt hõbe- ja pronksmedali ning
auhinnaga.
• Ametlikust autasustamistseremooniast peavad osa võtma kõik läbiviidud aladel
auhinnakohtadele tulnud sportlased. Autasustamisele mitteilmunud sportlased kaotavad

õiguse auhindadele ja neid võidakse karistada rahatrahviga vastavalt UCI
võistlusmäärustele.
14. Ajalimiit
Võistlejad, kes kaotavad liidrile enne 50% distantsi läbimist enam kui ringiga, võetakse
võistluselt maha ja kohta lõpuprotokolli kirja ei saa. Võistlejad, kes kaotavad liidrile ringiga
distantsi teises pooles, saavad tulemuse kirja miinus ringiga.
15. Karistused
Eesti Meistrivõistlustel kohaldatakse karistusi vastavalt UCI võistlusmäärustele.
16. Anti-doping
Eesti Meistrivõistlustel kehtivad UCI ja Eesti dopinguvastased reeglid ning SA-l Eesti
Antidoping on õigus läbi viia dopingukontrolli kõikide osalejate seas. Täpsem info aadressil:
http://www.antidoping.ee
17. Muu informatsioon
• Tulemused avaldatakse aadressil: www.ejl.ee
• Võistluste direktor Andri Lebedev, tel: 56 697 464,
e-post: andri.lebedev@audentes.ee
• Peakohtunik: EJL kohtunik Edgari Treier, tel 50 28 942,
e-post: edgari@hauakivid.ee
• Peasekretär: EJL kohtunik Anneli Sitska, tel 50 21 854,
e-post: annelisitska@gmail.com
• Fotofinish
Aivo Maripuu
• Motokohtunik: EJL komissar Arbo Aasoja
• Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunike kogu lähtuvalt UCI
määrustest.

