2.Lähte XCO
EJL 2. kat.
JUHEND

Korraldus: 2. Lähte XCO korraldajaks on Jalgrattaklubi Peloton. Võistlused toimuvad Lähte
tervisespordiradadel stardi- ja finishipaigaga Lähte Spordihoone kõrval 13.08.2017 algusega kell
11:00

Osalejad: Osaleda võivad kõik alljärgnevate vanuseklasside soovijad:
N/M16 2001-2002
N/M18 1999-2000
N/M Eliit 1998 ja varem sünd,
MSport 1998-1987
Msen1 1986-1977
Msen2 1976-1967
Msen3+ 1966 ja varem sünd.
LITSENTS ON NÕUTUD AINULT ELIIDI SÕIDU STARDIS! Sport ja seeniorklassi ratturid saavad
osaleda ka eliidi sõidus juhul, kui nad omavad vanusegrupi litsentsi ja soovivad eliidiga koos
mõõtu võtta.

Võistluskeskus: Võistluskeskus asub Lähtel Spordihoone ja terviseradade vahelisel alal.
Sekretariaat asub stardi/finishikaare kõrval. Klubide esindajate koosolek toimub kell 10.00
sekretariaadi telgi kõrval.

Registreerimine: Eelregistreerimine lõpeb 09.08.2017 kell 24.00 www.sportos.eu keskkonnas!
Kohapeal on ka võimalik registreerida makstes sularahas.

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

Eelregistreerimine

Kohapeal registreerides

15€

20€

10€

15€

Osalemistasud:
Eliit 1h20m (ME):
Põhisõit 50min
(N/M16,NE,N/MJ,Msport-Msen3+)

Ajakava
9.00 Võistluslinnaku avamine
9.00-10.50 Numbrite väljastamine, osalustasude maksmine, kohapealne registratuur.
10.00 Meeskonna esindajate kogunemine
11.00 Start Põhisõit (50min)
12:30 Start Eliit (1h20min)
14:20 Autasustamine
Täpne läbitavate ringide arv määratakse esimese ringi läbimiseks kulunud aja põhjal
arvestusega, et võitja lõpuaeg oleks võimalikult lähedane ajakavas toodud sõidu kestvusele.
Autasustamine
Eliidi sõidus autasustatakse 3 parimat meest rahaliselt (100,80,60).
Põhisõidus autasustatakse kolme parimat naist ja meest rahaliselt (100,80,60).
Lisaks autasustatakse parimat M16, N16, M18, N18 ja Sport-Sen3+ ratturit.
Auhinnad antakse välja ainult nendes vanuseklassides, kus stardib vähemalt 3 sportlast.

Üldine info
Võistlus toimub 3,5km pikkusel ringil. Tehnilise abi punkt asub raja esimese 300m järel ja teise
kilomeetri lõpus (rada läbib ühte ja sama punkti kaks korda). Tehnilist abi tohib anda ainult
selleks märgitud kohas, seal samas toimub ka sportlaste jootmine. Võistlejad kutsutakse starti
vanusegruppide järgi. Lubatud sõita ainult MTB rattaga, mis vastab UCI MTB reeglitele. Kohal on
meditsiiniline abi, kiirabi kutsutakse välja vajadusel.
Ajalimiiti ei ole ja ringiga saanud sportlased lõpetavad peale esimese finisheerimist.
Rakendatakse UCI XCO ja EJL võistluskorraldus reglementi.
Osaleja kinnitab enda registreerimisega üritusele, et on tutvunud võistlusjuhendiga.

Peakorraldaja Jalgrattaklubi Peloton, Rene Mandri 53029929 e-post: renemandri@gmail.com
Peakohtunik: Peri Pait 5038056 e-post: peripait@gmail.com

