Haapsalu VIII Rattaralli juhend
KORRALDAJA
Haapsalu VIII Rattaralli korraldaja on MTÜ Jalgrattaklubi Paralepa, kes toetub
võistluse läbiviimisel Eesti Jalgratturite Liidu (EJL) võistlusmäärustele, antud
võistlusjuhendile ja võistluse peakohtuniku otsustele.
AEG JA KOHT
Haapsalu VIII Rattaralli toimub pühapäeval 27. juulil 2008. Start kell 11.00
Haapsalus Lihula mnt. Spordihoone ja Veekeskuse eest.
EESMÄRK
Sportlike elamuste pakkumine sportlastele ja harrastajatele. Sportlike eluviiside
propageerimine, jalgrattasõidu populaarsuse tõstmine Läänemaal.
REEGLID JA MEELESPEA
• Haapsalu VIII Rattaralli toimub avatud liiklusega trassil.
• Osalejad on kohustatud võistlustrassi läbimiseks kasutama pärisuunalist
sõidurada (vastassuunalisel sõidurajal sõitmine rangelt keelatud).
• Rattasõidust osavõtt toimub omal vastutusel.
• Kõik jalgratturid on kohustatud juhinduma liikluseeskirjadest ja liikluse
korraldajate märguannetest.
• Kiivri kandmine on võistlustel kohustuslik.
• Osalejatel on keelatud kasutada mistahes tüüpi temposõidu juhtraudu.
• Tehnilist abi võistlustrassil, varuosi ja rattakumme korraldajad ei kindlusta.
• Distantsil võistlusmäärustega keelatud kõrvalise abi kasutamise eest võistleja
diskvalifitseeritakse.
VÕISTLUSINFO JA STARDIAJAD
Start 27. juulil kell 11.00. Võidusõit viiakse läbi distantsil: Haapsalu-Laiküla-LihulaLaiküla-Haapsalu - kokku 101 km. Võistlusdistantsil selgitatakse võistleja koht ja
fikseeritakse aeg.

REGISTREERIMINE JA STARDIMAKSUD
Vanuseklass
Soodusregistreerimine Eelregistreerimine
kuni 01.07.2008
kuni 20.07.2008
1990. a. sündinud
50 krooni
100 krooni
ja nooremad
1989. a. sündinud
150 krooni
200 krooni
ja vanemad
1948. a. sündinud
TASUTA
50 krooni
ja vanemad
Osavõtumaksu ei tagastata (olenemata põhjusest).

Registreerimine stardis
enne võistlust 27.07.2008
150 krooni
250 krooni
150 krooni

OSAVÕTUMAKS SISALDAB:
Tähistatud ja turvatud võistlusrada.
Stardinumbrit koos kinnitusega.
Joogipunktides pakutavat jooki Oongas 22. km ja 79. km ning Lihulas 51. km
Finišis sooja suppi.
Vajadusel arstiabi.
Võistlusklasside võitjatele auhindasid, igale lõpetajale diplomit.
REGISTREERIMINE
Registreerimisel Haapsalu Rattarallile kinnitab iga võistleja võistlusjuhendiga
tutvumist ja kohustub esitatud nõudeid täitma.
Registreerimine internetis www.sportinfo.ee või võistluspäeval 27.07.2008
stardipaigas (kell 9.30-10.30)
Stardigruppidesse paigutamine:
1. EJL litsentsi omavad jalgratturid korraldaja ja kohtunike kogu otsusel.
2. Ülejäänud jalgratturid registreerimise järjekorras.
Korraldaja jätab endale õiguse muuta võistlejate hulka stardigruppides.
Stardikoridori pääs 15 min. enne starti.
TULEMUSED
Tulemused avaldatakse interneti aadressil www.sportinfo.ee
VÕISTLUSKLASSID
Neiud (noored)
N18 (sündinud 1990 ja hiljem)
Naised
N
(sündinud 1969 – 1989)
Naised (veteranid) NV
(sündinud 1968 ja varem)
Noormehed
M18 (sündinud 1990 ja ja hiljem)
Mehed
M
(sündinud 1969 – 1989 )
Mehed (veteranid) MV (sündinud 1968 ja varem)
AUTASUSTAMINE
Autasustatakse absoluutarvestuse kolme paremat meest ja kolme paremat naist
(umbes 45 min.peale esimeste finišeerimist).
Autasustatakse vanuseklasside parimaid (M18, N18, M, N, MV, NV)
PROTESTID
Kõik protestid esimese 30 võistleja kohta tuleb esitada 30 min. jooksul pärast võistleja
lõpetamist, teiste osavõtjate kohta 1 tunni jooksul pärast võistleja lõpetamist.
Protesti tasu on 200 krooni, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel. Kõik
võistlustega seotud protestid lahendab võistluste kohtunike kogu koos võistluse
korraldajaga.
Peakorraldaja: MTÜ JK Paralepa, Haapsalu Männiku tee 22
Võistluse direktor: Agu Lehemaa, tel: 5249964
Võistluse peakohtunik: Rein Solnask, tel: 56471675

