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2017 a. Tartu linna lahtised meistrivõistlused eraldistardiga
sõidus
EJL 3. kategooria
16.08.2017, Tõraveres

Võistlus eesmärk




Populariseerida temposõitu
Selgitada välja Tartu parimad temposõitjad.
Võistlus on suunatud igal tasemel rattaspordiga tegelevatele inimestele.

Korraldus


Tartu linna 2017. a. jalgrattaspordi lahtiste temposõidu meistrivõistluste korraldajaks
on Rein Taaramäe Rattaklubi.



Võistlus toimub Transtar Temposarja V etapi raames ning viiakse läbi vastavalt
kehtivale EJL 2017. a reglemendile ja UCI temposõidu võistlusmäärusele.

Võistluse toimumise koht ja aeg



Võistlus viiakse läbi 16.08.2017 Tõraveres, Tartumaal, Rõhu-Meeri-Tõravere avatud
liiklusega maanteel nr. 190 Tõravere ja Rõhu vahelisel lõigul.
Võistluskeskus, start ja finiś asuvad Tõraveres.

Võistluse stardikorraldus


Võistluskeskus on 16.08.2017 avatud kella 16.00 kuni 21.00.



Võistluse rada kulgeb Tõraverest Rõhu poole ja tagasi. Võistlejad lähetatakse rajale
1-minutiliste intervallidega.



Start on avatud kell 18:00 kuni 20:00. Võistlejate arvukuse kasvu korral pikendatakse
stardiaega vastavalt vajadusele. Starditakse eelnevalt fikseeritud stardijärjekorra
alusel vanuseklassist olenemata. M/N12 kuni M/N16 ja NJ võistlejatel fikseeritakse
lõpuaeg pöördepunktis.



Eelregistreerimisel (kohapeal registreerimise korral sekretariaadis) saab võistleja
valida vabade stardiaegade seast endale sobiva stardiaja, mis fikseeritakse
stardiprotokollis.
Juhul kui võistleja endale broneeritud ajal rajale ei lähe, on sellel ajal võimalik teistel
soovijatel elava stardijärjekorra alusel startida. Võistleja võistlusaeg käivitub sellel
stardikorral, millel ta reaalselt stardib.
Valitud stardiajal on eelisõigus startida stardiprotokollis fikseeritud võistlejal.







Oma fikseeritud stardiajal mittestartinud võistlejatel on võimalus startida elava
järjekorra alusel broneerimata ja stardiprotokollis fikseeritud võistleja mitte ilmumise
tõttu vabanevatel aegadel. Juhul kui vabanevaid stardiaegasid on vähem, kui
väljaspool oma stardiaega startida soovivaid võistlejaid, ning võistluse läbiviimiseks
ette nähtud teekasutusaeg lõpeb, siis oma broneeritud stardiaja kasutamata jätnud
võistlejatele startimisvõimalust ei garanteerita.



Starti hilinemise korral peab võistleja, hoolimata sellest, et tema võistlusaeg juba
käib, startima paigaltseisust stardikohtuniku juurest, et kohtunik saaks fikseerida
võistleja nõuetekohase rajalemineku.

Võistlusele registreerimine




Eelregistreerimine toimub veebiaadressil: https://www.sportos.eu/
Eelregistreerimine lõpeb 14. augustil kell 23.59.
Täiendav registreerimine toimub võistluskeskuses. Kohapeal registreerimise korral
(sekretariaadis) saab võistleja valida vabade stardiaegade sest endale sobiva
stardiaja, mis fikseeritakse stardiprotokollis.

Osavõtjad, võistlusklassid ja distantsid
1. N/M12 (2005-2006) – 10.5 km.
2. N/M14 (2003-2004) – 10.5 km.
3. N/M16 (2001-2002) - 10.5 km.
4. MJ (1999-2000) - 21 km.
5. MU/ME (1998 ja varem sündinud ) - 21 km.
6. NJ (1999-2000) – 10.5 km.
7. NE (1998 ja varem sündinud) – 21 km
8. Sen1 (1978-1987) - 21 km.
9. Sen2 (1968-1977) - 21 km.
10. Sen3+ (1967 ja varem sündinud) - 21 km.
Võistlejad ei pea omama EJL-i litsentsi.

Stardimaksud




M/N12; M/N14; M/N16; MJ/NJ
Eelregistreermisel 5€ / Kohapeal 5€
M/NEliit, Sen1, Sen2, Sen3+
Eelregistreermisel 10€ / Kohapeal 12€
Stardimaksude tasumine ja numbrite väljastamine toimub võistluskeskuses.

Autasustamine ja auhinnad


Autasustamine toimub 16. augustil 2017 a. kell 20.30 võistluskeskuses



Autasustatakse vanuseklasside N/M12, N/M14, M/N16, MJ/NJ, M/NEliit, Sen1, Sen2,
Sen3+ kolme parimat medaliga.



Tartu linna meistritiitel ja meistrimedal omistatakse vanuseklasside M/N14, M/N16,
MJ/NJ ja M/NEliit võitjatele.

Muu info








Karistusi kohaldatakse vastavalt UCI võistlusmäärustele.
Kõik jalgratturid on kohustatud juhinduma liikluseeskirjadest ja liikluse korraldajate
märguannetest. Tee telgjoone ületamine ning vastassuunda kaldumine on keelatud.
Rattaklass on vaba – võistelda võib igat tüüpi jalgrattaga, näiteks maanteeratas,
maastikusõiduratas, temposõiduratas, linnaratas jne. Kuni N/M16 klassini on
erivarustuse kasutamine keelatud: temposõidurattad; spetsiaalsed juhtrauad;
aerodünaamilised kiivrid; ketasrattad.
Võistlusnumber tuleb kinnitada võistleja särgi selja alaosale paremale poolele.
Osavõtt toimub omal vastutusel. Õnnetuse korral katab iga võistleja tekkinud kahjud.
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunike kogu

Peakohtunik:

Teet Reedi,

Tel. 5059086, e-post: teet.reedi@gmail.com

Peakorraldaja:

Steven Puhm tel,

Tel. 5517876, e-posti: info@taaramaeklubi.ee

