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2017 a. Tartu linna lahtised meistrivõistlused jalgratturite
ühisstardiga maanteesõidus
Kukulinna
03.09.2017

Võistlus eesmärk




Populariseerida jalgrattasporti.
Selgitada välja Tartu parimad maanteeratturid ühisstardiga sõidus.
Võistlus on suunatud igal tasemel rattaspordiga tegelevatele inimestele.

Korraldus
Tartu linna 2017 a. jalgrattaspordi grupisõidu lahtiste meistrivõistluste korraldajaks on Rein Taarmäe
rattaklubi MTÜ. Võistlused viiakse läbi vastavalt käesolevale juhendile, EJL võistlusreglemendile ning
kehtivale grupisõidu võistlusmäärusele.

Võistluskeskus
Tartu linna lahtiste grupisõidu meistrivõistluste võistluskeskus asub Kukulinnas, Saadjärve
äärses parklas ja on avatud kell 10.00-16.00. Võistlustrass kulgeb ümber Soitsjärve.

Osavõtjad
Osaleda võivad kõik N/M-12, N/M-14, N/M-16, M/N-18, M/N-Eliit, MSen1 ,MSen2, MSen3+
vanuseklasside jalgratturid. EJL-i litsentsi omamine ja esitamine ei ole nõutud..

Registreerimine
Eelregistreerimine toimub elektrooniliselt e-posti aadressil info@taaramaeklubi.
Eelregistreerimine lõpeb 30. augustil kell 22.00. Täiendav registreerimine toimub kohapeal 11.0013.00

Stardimaksud
N/M-12, N/M-14, N/M-16

Eelregistreermisel 7 € / Kohapeal 10 €

M/N-18, M/N-Eliit, MSen1, MSen2, MSen3+

Eelregistreermisel 15 € / Kohapeal 20 €

Stardimaksude tasumine ja numbrite väljastamine toimub võistluskeskuses.

Võistluskeskus, võistluse toimumise koht
Võistluskeskus ja võistluse start asub Kukulinnas, Saadjärve äärses parklas.
Võistlustrass kulgeb ümber Soitsjärve. Võistlus viiakse läbi avatud liiklusega maanteel nr 22220 LähteElistvere km-d:2,56-9,78, mnt nr 14209 Tabivere-Uhmardu km-d: 2,08-5,92, mnt rn 14223 MullavereSaadjärve km-d: 3,87-9,49.
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Programm
Kell 11.30

Esindajate koosolek – Registreerimise telgi juures

Kell 12.00

M/N-14

2003-2004

2x16 km

32 km

M/N-16

2001-2002

2x16 km

32 km

M/N-18

2000-1999

5x16 km

80 km

M/N-Eliit

1998-1988

5x16 km

80 km

MSen1

1978-1987

5x16 km

80 km

Msen2

1968-1977

5x16 km

80 km

Msen3+

1967 ja varem

5x16 km

80 km

Kell 13.15

Auhinnad
Autasustamine toimub 03.09.17 võistluskeskuses – 15 min peale sõidu viimast lõpetajat.
Autasustatakse vanuseklasside N/M-14, N/M-16, M/N-18, M-Eliit, MSen1, MSen2, MSen3+
kolme parimat medaliga.

Muu info










Karistusi kohaldatakse vastavalt võistlusmäärustele.
Kõik jalgratturid on kohustatud juhinduma liikluseeskirjadest ja liikluse korraldajate
märguannetest. Tee telgjoone ületamine ning vastassuunda kaldumine on keelatud.
Starti lubatakse standardse maanteerattaga võistlejad. M/N12 kuni MJ/NJ
vanuseklassi ratturid on kohustatud kasutama vaid neile lubatud ülekandeid.
Iga osavõtja vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning
osaleb võistlusel täielikult omal riisikol. Õnnetuse korral katab iga võistleja oma
varustusele tekitatud kahju ise.
Kõik alla 18-aastased osavõtjad, kes osalevad Tartu grupisõidu meistrivõistlustel
kinnitavad, et on rajal lapsevanema või hooldaja nõusolekul ja vastutusel.
Tehnilist abi on lubatud saateautodest osutada kehtivat EJL litsentsi ja sõiduki
juhiluba omavatel võistkonna esindajatel. Sooviavaldus tehnilise abi sõiduki trassile
saatmiseks tuleb esitada võistluse sekretariaati enne esindajate koosoleku toimumist.
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunike kogu

Peakohtunik:

Raimo Ronimois

tel. 5045168; e-post: raimo.ronimois@gmail.com

Peakorraldaja:

Steven Puhm

tel. 5517876; e-posti: info@taaramaeklubi.ee

