EESTI JALGRATTURITE LIIT
2008. A EESTI JALGRATTASPORDI MEISTRIVÕISTLUSED
TEATEKROSSIS
JUHEND
1. KORRALDUS
Eesti meistrivõistluste teatekrossis korraldaja on MTÜ Püha Loomaaed koostöös SA
Jõulumäe Tervisespordikeskuse ja Eesti Jalgratturite Liiduga.
Võistlus toimub 6. septembril 2008. a
2. OSAVÕTJAD
EMV teatekrossis on võistkondlik ja toimub kolmele võistlusklassile alljärgnevalt:
Klass “NOORED”: Võistkonda kuulub 3 noormeest ja 1 tüdruk. Noormeestest kuulub
võiskonda igast klassist - M-14, M-16 ja M-18 - üks võistleja, kusjuures nooremaga saab
vanemat asendada. Tütarlaps võib olla N-14, N-16 või N-18 klassist. Tütarlapse puudumisel
võib teda asendada M-12 poisiga.
Võistlejate stardijärjekord on vaba. Stardijärjekorra teatab võistkonna esindaja mandaadis.
Igal võistlejal tuleb läbida 1 ring. Klassis” NOORED” on ratta valik vaba.
Klass “ELIIT”:
Võistkonda kuulub 4 Eliit või U23 klassi sportlast, kellest üks peab
olema naine. Neljast võistkonna liikmest võib vajadusel kolme sportlast asendada nooremate
vanuseklasside sportlastega.
Igal sportlasel tuleb läbida 2 x 1 ring.
Võistlejate stardijärjekord on vaba. Stardijärjekorra teatab võistkonna esindaja mandaadis.
Klass “SEENIOR”: Võistkonda kuulub 3 Masters litsentsi omavat sportlast. Igal võistlejal
tuleb läbida 2 x 1 ring.
* Igal sportlasel on lubatud startida ainult ühe klassi sõidus.
3. VÕISTLUSKESKUS JA VÕISTLUSRADA
Võistluskeskus ja –rada paikneb Jõulumäe Tervisespordikeskuse staadionil Pärnumaal.
(Tahkuranna vald Leina küla 86504 Võiste Pärnumaa, koduleht www.joulumae.ee).
Võistluskeskus on avatud 6.09.2008 kell 9:00-17:00.

Stardi ja finišipaik on Jõulumäe Tervisespordikeskuse staadionil.
Võistluste algus on kell 12:00.
Võistluste mandaat ja numbrite väljastamine toimub peamaja õppeklassis 6.09.2008, kell
9.00-10:00.
Võiskondade esindajate koosolek toimub kell 11:00 peamaja õppeklassis.
Võistlusrada paikneb Jõulumäe Tervisespordikeskuse territooriumil, ringi pikkus on 4,4
km. Rada on avatud treeninguteks alates 6.08.2008. Võistluspäeval on võistlusrada avatud
kella 11:45-ni. Võistluste ajal kell 11:45 kuni 15:30 on võistlusrajal soojendus ja treenimine
keelatud.

4. AJAKAVA
EMV teatekrossis toimuvad laupäeval 6. septembril 2008
Tervisespordikeskuses vastavalt järgnevale ajakavale:
Mandaat ja numbrite väljastamine
9:00-10:00
Esindajate koosolek peamaja õppeklassis
11:00
Klass „NOORED“ start
12:00
Klass „ELIIT“ start
13:10
Klass „SEENIOR“ start
14:45
Autasustamine
16:00

Pärnumaal

Jõulumäe

5. REGISTREERIMINE
Eelregistreerimine toimub EJL kodulehe www.ejl.ee/login.php kaudu ja lõpeb 3 tööpäeva
enne võistluse algust, st. 03. september, kell 15:00.
Võistlejate lõplik kinnitamine ja litsentside kontroll toimub 6. septembril kell 9:00-10:00.
Stardimaksu ei ole.
6. VÕISTLUSMÄÄRUSED
Võistlused toimuvad vastavalt UCI MTB määrustikule, EJL võistlusreglemendile ja
käesolevale juhendile.
7. AUTASUSTAMINE
EMV-l esikohale tulnud EJL litsentsiga jalgratturile omistatakse vastava vanuseklassi Eesti
Vabariigi 2008. aasta MEISTRI nimetus ja teda autasustatakse EJL kuldmedali ja diplomiga.
II ja III kohale tulnud EJL litsentsi omavat jalgratturit autasustatakse vastavalt hõbe- ja
pronksmedali ning diplomiga. Lisaks individuaalsele autasustamisele autasustatakse ka
klubisid vastavalt I, II või III koha diplomiga.
8. PROTESTID
Proteste võetakse vastu 30 minuti jooksul pärast võitja finišeerimist ja menetletakse vastavalt
EJL 2008. aasta võistlusreglemendile. Juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluse
kohtunike kogu koos korraldajaga.
Korraldaja: Eesti Jalgratturite Liit/MTÜ Püha Loomaaed.
Info tel: Andres Sepp, tel 5037663.
EJL: Urmas Karlson tel: 6031545, 5024403 e-post: ejl@ejl.ee, kodulehekülg: www.ejl.ee
Peakohtunik: Raivo Rannamets.

