MAASTIKURATTAKROSSIS (XCO)
ÜLDJUHEND
1. KORRALDUS
Võistluse korraldaja on MTÜ Haanja Rattaklubi koostöös Võrumaa Spordiliiduga. Võistlus viiakse
läbi vastavalt üldjuhendile. Ühtlasi kuulub võistlus ka Haanja Rattaklubi krossisarja, mille raames
toimub ka eraldi arvestus (vaata „Haanja Rattaklubi Krossisari 2018” juhend).
2. AEG JA KOHT
Võistlus toimub 20.06.2018 stardiga Hämsaare puhketalu(Hämsa kõrts) juures ja Andsumäe
spordibaasi ümbruses, Võru maakonnas, Võru vallas.
3. OSALEJAD
Võru maakonna MV viiakse läbi järgmistele vanuseklassidele (vanusegruppi arvestatakse sünniaasta,
mitte sünnikuu järgi):
Vanuseklass
Vanus
Sünniaasta
Laps

Kuni 12 a

2006a hiljem

M/N14

13-14 a

2004 - 2005

M/N16

15-16 a

2002 - 2003

M/N18

17-18 a

2000 - 2001

M U23

19-22 a

1996 - 1999

M eliit

23-39 a

1995ja varem

N eliit

19 ja vanem

1995ja varem

N Seenior

40 ja vanem

1978 ja varem

M Seenior 2

40-49 a

1969-1978

M Seenior 3

50-54 a

1964 - 1968

MSeenior 4

55-59 a

1959 - 1963

4. REGISTREERIMINE
Soovitavalt kohustuslik eelregistreerimine
toimub
Võrumaa
Spordiliidu
kodulehel http://vorumaaspordiliit.ee . Kohapeal registreerimine ja numbrite väljastamine
lõppeb 20 juuni kell 18:45. Osalemistasu 18 ja vanemad 5 eurot.
5. VÕISTLUSKESKUS
Kuhu tulla ? - Võistluste asukoht asub Võrumaal Võru vallas Meegomäe külas, Andsujärve tee
11 Hämsaare puhketalus. Asukoht kaardil.
Võrust tulles sõita Haanja suunda, peale kose ringteed hoida uuesi Haanja peale. ca 300 pärast keerata
paremale. Sealt edasi järgi viitasid.
6. AJAKAVA
20. juuni 2018
Tegevus

Kellaaeg

Rajaga tutvumine

17:00-18:55

Võistlusklass

Kohapeal registreerimine 18:00-18:45
I start (lapsed)

19:00

II start

~19:20 (peale laste sõidu lõppu) M/N12*
M/N14*
M/N16*
M Seenior 4***
N Seenior***
N eliit***
N18**
M Seenior 3***
M18***
M U23***
M eliit***
M Seenior 2***

*
1x4km ring
**
2x4km ring
*** 3x4km ring
Peale võitja lõpetamist võistluste siseselt, võistlejad uuele ringile minna ei saa.

7. RAJAINFO
Võistlussõidud toimuvad ~4 km pikkusel ringil (~150 tõusu meetrit ringi peale). Kõik võistlusklassid
sõidavad samal ringil ajakavas ette nähtud arv kordi. Rada on tutvumiseks avatud kuni võistluste
päevani. Ametlikult on rada tähistatud ja treeninguteks avatud alates 18 iuuni. Erandiks on lapsed,
kellele rada tähistatakse võistluspäeval ja ringide arv täpsustatakse kohapeal.
· Raja kaart (start ja finiš tähistatud) · Võistluspäeval on võistlusrada soojenduseks avatud alates kella 17:00
·

Rada tutvustav video -

8. STARDI KORRALDUS
Võistlejad kutsutakse starti Haanja Rattaklubi krossisarja 2018. aasta jooksva edetabeli alusel. Start I ja
II on ühisstardid, kus rajale lähetatakse kõik tabelis (vt. punkt 6. AJAKAVA) välja toodud
vanuseklassid korraga.
9. AJALIMIIT
Võistlejate ajalimiidiks on finiši sulgemise aeg kell 21:30.
10. AUTASUSTAMINE
· Autasustamine toimub võistluspaiga finiši juures võistluspäeval peale võistluse lõppu.
· Autasustamisel osalemine on auhinna saamiseks kohustuslik. Juhul kui võistlejal autasustamisel
osaleda pole võimalik, võib auhinda vastu võtma tulla tema esindaja.
· Vanuseklasside arvestuses autasustatakse diplomi ja medaliga kolme paremat finišiprotokolli
alusel.

11. TEHNILINE ABI JA TOITLUSTAMINE
· Võistlejad vastutavad oma ratta tehnilise korrasoleku ja vajadusel varuosade olemasolu eest ise.
·

Võistlejad vastutavad enda toitlustamise eest ise.

12. MEDITSIINILILE ABI
Meditsiiniabi vajadusel võetakse ühendust kiirabiga telefonil 112.
13. PROTESTID, KARISTUSED
Proteste võetakse vastu kuni 30 minutit pärast võitja finišeerimist. Kõik juhendis määratlemata
küsimused lahendab jooksvalt võistluste kohtunik või korraldaja.

14. MUU INFO
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.
Startida tohib ainult oma stardinumbriga ja oma nime all. Kiivri
kandmine on eranditeta kohustuslik.
Korraldaja:Haanja Rattaklubi
Peakohtunik: Pait Peri +372 5038056, pait@haks.ee
Peasekretär: Merike Õun +372 5165720, merike.oun@gmail.com

