43. Eestimaa omavalitsuste suvemängud
JALGRATTAKROSSI JUHEND
43. Eestimaa omavalitsuste suvemängude jalgrattakross toimub 08. juulil Lääne maakonnas
Haapsalu linnas Nõmme külas Pullapääl. Võistluskeskus samas. Kaugus Haapsalust 8 km,
Tallinnast 108 km, mahasõit Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maantee 78,50 km-l tähistatud
viitadega. Link:
http://kaart.delfi.ee//?bookmark=0d81ab4645b82cb57a6fa40a6f1c3d4d
Startide algus kell 10.30. Võistlejate mandaat lõpeb 15 min. enne esimest starti s.o. 10.15.
Startide ajakava:
I start 10.30 M (sünd 1979-2001), M40 (sünd 1969-1978)
II start 12.15 M16 (sünd 2002 ja hiljem), M50+ (sünd 1968 ja varem); N (sünd 1984-2001),
N16 (sünd 2002 ja hiljem), N35+ (sünd 1983 ja varem)
Rada
Jalgrattakrossi rada kulgeb Pullapää piirkonnas metsateedel ja -radadel. Kõik vanuseklassid
sõidavad 4,6 km pikkusel ringil. Rada on tähistatud punaste noolmärkide ja ohumärkidega,
sini-valge lindiga. Rada on tähistatud võistluspäeva hommikul kell 9.30 ja tutvumiseks avatud
kuni esimese stardini ning startide vahel. Võistlussõitude ajal on lubatud vaid rada risti ületada,
segamata võistlejaid.
Tegemist on paekivise pinnasega, mistõttu on rajal lahtisi kive. Kummi purunemise oht!
Võistlusformaat
Jalgrattaklass on vaba. Abistava jõuallikaga varustatud rataste kasutamine on keelatud.
Lubatakse võistelda ainult oma vanuseklassis. Vanuseklassid M ja M40 sõidavad kestvusega 1
tund + käsilolev ring, ülejäänud vanuseklassid 40 min + käsilolev ring. Peale antud stardi liidri
lõpetamist sõidavad kõik viimast ringi sõltumata läbitud ringide arvust. Liidrile ringiga
kaotanuid maha ei võeta, kohad arvestatakse vastavalt läbitud ringide arvule, nende võrdsuse
korral vastavalt kulutatud ajale. Ringide arv arvutatakse antud stardi liidri esimese ringi aja
järgi, sõita jäänud ringide arvust informeeritakse I stardi võistlejaid alates 3. ringist, II stardi
võistlejaid alates 2. ringist, viimasele ringile minnes helisignaaliga. Orienteeruv ringide arv
vastavalt 5 ja 3.
Startide sujuvamaks korraldamiseks paigutatakse eelregistreerunud võistlejad stardigruppidesse
(2-3 gruppi vastavalt vajadusele ja eelregistreerunute arvule), arvestades käesoleva hooaja
Hawaii Estonian Cup´i ja Bosch Eesti Maastikurattasarja ning 2017 aasta Tartu Rattamaratoni
tulemusi.
Toimub elektrooniline ajavõtt, esialgsed tulemused pannakse välja teadetetahvlile ning on ka
leitavad ajavõtja või korraldaja kodulehel.
Muud
Võistlejate teenindamiseks on stardi-finišiala vahetus läheduses rattapesu (märja raja juhul),
meditsiiniline abi, tualetid. Eelregistreerunud võistlejate toitlustamine toimub Haapsalu
Põhikooli sööklas, Kuuse tn. 1 (kell 13.00–15.00).
Autasustamine peale vastava võistlussõidu lõppu. Kiiver on kõigil võistlejatel kohustuslik.
Kohapeal on võimalik kiivrit laenutada ja vajadusel osta sisekumme ning parandusvahtu.
Võistlused korraldab jalgrattaklubi Paralepa, peakohtunik Jaan Saviir, mob. 5026247
jaan@hts.ee, rajameister Ailar Ladva mob. 5073289, peasekretär Kadi Saviir mob. 5020622

