45. Eesti omavalitsuste suvemängud
Jalgrattakrossi juhend
Jalgrattakross toimub 22. augustil Paides tehismaastiku terviserajal.
Võistluskeskus asub aadressil Paide, Ruubassaare tee 13.
Startide algus kell 13:00.
Võistlusnumbrid jagatakse välja võistluspaigas algusega kl. 11:00.
Võistlejate mandaat lõpeb 30 min. enne esimest starti.
Startide ajakava:
13:00 M (sünd.1981.-2003.a) ; M40 (sünd. 1971.-1980.a)
14:30 N16 (sünd. 2004.a ja hiljem); N (sünd. 1986.-2003.a); N35+ (sünd. 1976.-1985.a);
N45+ (sünd. 1975.a ja varem);
M16 (sünd. 2004.a ja hiljem); M50+ (sünd. 1970.a ja varem)
Lubatakse võistelda ainult oma vanuseklassis.
Võistlusformaat
Klassid M ja M40 sõidavad kestvusega 1 tund + 1 ring, kõik ülejäänud 40min + 1 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.
Toimub elektrooniline ajavõtt, esialgsed tulemused pannakse välja teadetetahvlile.
Jalgrattaklass on vaba. Kiiver on kõigil võistlejatel kohustuslik. Lubatakse võistelda ainult oma
vanuseklassis.
Rada
Rada kulgeb Paide tehismaastiku küngastel ja selle lähiümbruses. Lisaks on trassil BMX rajalõik
ning kaks „singlit“. Kõik vanuseklassid sõidavad 3,4 km pikkusel ringil.
Rada on tähistatud noolmärkide, ohumärkide ja kilelindiga. Võistlusrada on avatud tutvumiseks kuni
esimese stardini ning startide vahel.
Arvestus
Võistkonna suurus on piiramatu. Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks saavad võistlejad
punkte järgnevalt: I koht - 50 punkti, II – 47 p, III - 45 p, IV – 43 p, V.- 42 p jne. Kõik koha ja
tulemuse saanud võistlejad saavad vähemalt ühe punkti. Võistkondliku paremusjärjestuse
selgitamiseks liidetakse 5 parema võistleja kohapunktid olenemata võistlusklassist.
Autasustamine toimub peale vastava võistlussõidu lõppu.
Muu
Võistlejate teenindamiseks on stardi-finišiala vahetus läheduses rattapesu (märja raja juhul),
meditsiiniline abi, tualetid.
Toitlustamine Paide Hillar Hanssoo Põhikooli (Kooli 1) sööklas ettetellimise alusel.
Lõunasöök 12:30-15:00, õhtusöök 17:30-19:30.
Registreerimine
Eesti omavalitsuste suvemängudele registreerimine ja toitlustamise tellimine toimub ainult
veebipõhiselt aadressil http://www.joud.ee/est/g161/
Suvemängudeks on loodud eraldi moodul, kus avaneb kavas olevate spordialade loetelu.
Registreerimismooduli kaudu saate teha korraga kõigi võistkondade registreerimise ja tellida
toitlustamise.
Registreerimise ja toitlustamise tellimise tähtaeg on 13. august 2020. a.
Soovitatav on registreerimine teha oma linna või valla esindaja kaudu.
Peakohtunik: Tauri Must (tauri.must@gmail.com; 519 85 323)
Rajameister: Allan Palmiste (allanpalmiste@gmail.com; 537 37 153)

Osavõtumaks
Kõik võistluste tehnilise läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast
osavõtumaksust, milline on 12.- eurot iga osavõtja kohta igal spordialal. Osavõtumaks üle kanda
arve alusel vastavalt maksetähtajale.
Üldist
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab žürii kohapeal.
Kõik võistlejad vastutavad personaalselt oma tervisliku seisundi eest. Soovitav on omada
kindlustust.
Kõik suvemängudega seotud küsimused lahendab Eestimaa Spordiliit Jõud koos suvemängude
peakohtuniku ja spordialade peakohtunikega.
Informatsioon Eesti omavalitsuste suvemängude kohta asub kodulehel www.joud.ee
Hoidugem looduse risustamisest, prügi visatakse ainult prügikastidesse.
Eestimaa Spordiliit Jõud
Türi Rattaklubi
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