Temposõidu Võrumaa meistrivõistluste 2016
Üldjuhend
1. Võistlus ja eesmärk
1.1. Temposõidu Võrumaa meistrivõistlused (edaspidi TVMV) viiakse läbi vastavalt üldjuhendile ja
Eesti Jalgratturite Liidu (EJL) võistlusreglemendile. TVMV eesmärgiks on pakkuda kõigile
tegev- ja harrastussportlastele võimalust osaleda temposõidu võistlusel.
1.2. Võistlused on avatud kuid Võrumaa meistrivõistluste arvestuse aluseks on elukoht Võrumaal
või klubiline kuuluvus Võrumaa klubisse.

2. Kalender, distantsid ja vanuseklassid
Jrk.Etapi toimumise asukoht
Toimumise aegDistants
1 Võru-Räpina tee Puusepa külast kuni Võru – Põlva maakondade
10.8.16
23/15
piirini ja tagasi Puusepa külani. Puusepa külast Võhandu jõe 2. sillani
km
7,5km ja tagasi Puusepa külani .
2.1. Registreerimine ja võistlusnumbrite väljastamine stardipaigas on avatud kell 17:50 kuni 18:20.
2.2. Start on avatud kell 18:30 kuni 19:00. Võistlejate rohkuse korral pikendatakse stardiaega
vastavalt vajadusele.
2.3. Individuaalset arvestust peetakse paralleelselt absoluutarvestuses ja vanuseklasside kaupa.
Vanuseklassid määratakse sünniaasta järgi
2.4. Arvestust järgmistes vanuseklassides:
Mehed 4 vanusegruppi
M14 ja M16
M18 ja Mehed
Seenior 1 ja
Seenior 2
Seenior 3 ja ∞

1999-2002
1986-1998
1966-1985
* kuni 1965

Naised 2 vanusegruppi
N 14 ja N 16 1999-2002
N 18 ja
* - 1998
Naised
2.5 Distantsid vanuseklasside lõikes
M14, N14 ja N16 - 15km
M16, M18, Mehed, Seenior 1ja 2, Seenior3 ja vanemad, N18 ja vanemad - 25km

3. Rattaklass
3.1. Rattaklass on vaba – võistelda võib igat tüüpi jalgrattaga, näiteks maanteeratas, mägiratas,
temposõiduratas, linnaratas jne.
3.2. Erinevatele rattatüüpidele eriarvestust ei peeta. Võistlejad võistlevad võrdsetel alustel sõltumata
kasutatavast rattatüübist.

4. Võistlusformaat ja startimise kord
4.1. TVMV toimub ühes võistlusformaadis, arvestust peetakse võistlusmaa läbimiseks kulunud aja
põhjal.
4.2. Eraldistart – võistlejad lähetatakse 1 minutiliste intervallidega. Tuules sõitmine on keelatud.
4.3. TVMV starditakse eelnevalt kohapeal fikseeritud stardijärjekorra alusel.
4.4. Võistlejal on kohustus startida valitud stardiajal. Võistleja valitud stardiajal käivitub tema
võistlusaeg.
4.5. Starti hilinemise korral peab võistleja, hoolimata sellest, et tema võistlusaeg juba käib, startima
paigalseisust stardikohtuniku juurest, nii et kohtunik saaks fikseerida võistleja nõuetekohase
rajalemineku.

5. Registreerimine ja stardimaks
5.1. Registreerimine etappidele toimub kohapeal.
5.2. Stardimaksu ei ole.

6. Võistlusnumbrid
6.1. TVMV väljastatakse stardinumber kohapeal.
6.2. Võistlusnumber tuleb kinnitada võistleja särgi selja alaosa paremale poolele.

7. Tehniline abi
7.1. Võistlejad vastutavad oma ratta tehnilise korrasoleku ja vajadusel varuosade olemasolu eest ise.
7.2. Korraldaja ei taga transporti tagasi stardipaika.

8. Meditsiiniline abi
Meditsiiniabi vajadusel võetakse ühendust kiirabiga telefonil 112.

9. Karistused
Karistusi kohaldatakse vastavalt UCI(Union Cycliste Internationale, Rahvusvaheline Jalgratturite
Liit) võistlusmäärustele ja EJL(Eesti Jagratturite Liit) võistlusreglemendile.

10. Paremusjärjestuse selgitamine
10.1. Paremusjärjestus selgitatakse välja võistlusmaa läbimiseks kulunud aegade põhjal.
10.2 Võrumaa meistrivõistluste arvestuse aluseks on elukoht Võrumaal või klubiline kuuluvus
Võrumaa klubisse.

11. Tulemuste avaldamine
11.1. Esialgsed tulemused avaldatakse hiljemalt võistluspäevale järgneva päeva õhtuks
koduleheküljel www.haanjarattaklubi.ee ja/või klubi foorumis foorum.haanjarattaklubi.ee
11.2. Esialgsetes tulemustes esineda võivate vigade osas tuleb protestid esitada hiljemalt 3 päeva
jooksul, võistluspäevast arvates, punktis 13.8 märgitud meiliaadressile. Protestid võistlusmäärustes
toodud nõuete rikkumiste kohta tuleb esitada peakohtunikule kirjalikult 1 tunni jooksul pärast finiši
sulgemist.

12. Autasustamine
12.1. Autasustamine toimub võistluspaiga finiši juures võisluspäeval peale võistluse lõppu.
12.2. Autasustamisel osalemine on auhinna saamiseks kohustuslik. Juhul kui võistlejal
autasustamisel osaleda pole võimalik, võib auhinda vastu võtma tulla tema esindaja.
12.3. Vanuseklasside arvestuses autasustatakse diplomi ja medaliga kolme paremat finišiprotokolli
alusel.

13. Muu oluline informatsioon
13.1. Täiendav informatsioon sarja kodulehel http://www.haanjarattaklubi.ee.
13.2. Noorsportlased, kes omavad rattaliidu võistlejalitsentsi, peavad järgima võistlusreglemendis
määratud ülekande- ja teisi vanuseklassile seatud piiranguid.
13.3. TVMV on rahvaspordiüritus – EJL võistlejalitsents ei ole osalemiseks kohustuslik. Starti on
oodatud kõik soovijad.
13.4. Osavõtt toimub omal vastutusel. Starti asumisega kinnitab võistleja, et on tutvunud
võistlusjuhendiga, omab võistlemiseks sobilikku tervislikku seisundit ning on teadvustanud endale
rattaspordiga kaasnevaid riske. Õnnetuse korral katab iga võistleja tekkinud kahjud ise.
13.5. Kõik võistlejad on kohustatud juhinduma liikluseeskirjadest, kohtunike ja liikluse korraldajate
märguannetest. Tee telgjoone ületamine ning vastassuunda kaldumine on keelatud.
13.6. Startida tohib ainult oma stardinumbriga ja oma nime all.
13.7. Kiivri kandmine on eranditeta kohustuslik.
13.8. Peakohtunik on Pait Peri, pait@haks.ee, tel.5038056.
13.9. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunike kogu, mille paneb kokku
vajadusel peakohtunik.

14. Korraldajad
14.1. TVMV peakorraldaja on MTÜ Haanja Rattaklubi.
14.2. Info e-post: info@haanjarattaklubi.ee

