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Peakohtunik: Raimo Ronimois

47. Eesti omavalitsuste suvemängud
Jalgrattakrossi juhend

Võistluse korraldaja on Eestimaa Spordiliit JÕUD koostöös MTÜ Otepää Rattaklubiga
Võistlused viiakse läbi vastavalt UCI MTB XCO määrusele ning lähtutakse EOL suvemängude jalgrattakrossi
juhendist.
Jalgrattakross toimub 9. juulil 2022. a Kääriku spordiradadel.
Võistluskeskus asub stardi ja finišipaigas Kääriku suusastaadionil ja on avatud alates kell 10:15.
Võistlusnumbrite väljastamine võistluspaigas lõppeb 45 minutit enne starti.
Startide algus kell 12:00.

Startide ajakava ja vanuseklassid:
12:00 M (sünd.1983.-2005.a) ; M40 (sünd. 1973.-1982.a)
13:30 N16 (sünd. 2006.a ja hiljem); N (sünd.1988-2005.a); M16 (sünd. 2006.a ja hiljem)
14:45 N35+ (sünd.1978.-1987.a) N45+ (sünd. 1977.a ja varem); M50+ (sünd. 1972.a ja varem)
Osalejatel lubatakse võistelda ainult oma vanuseklassis.
Võistlusformaat
Klassid M ja M40 sõidavad kestvusega 1 tund + 1 ring, kõik ülejäänud 40min + 1 ring.
Võistlejate paremusjärjestus selgitatakse võistlusmaa läbimiseks kulunud aegade ja ringide alusel.
Peale võitja finišit võistlejaid uuele ringile ei lasta.
Võistlusel toimub elektrooniline ajavõtt, esialgsed tulemused on kättesaadavad veebilehelt
https://www.racetecresults.com/startpage.aspx?CId=16573.
Jalgrattaklass on vaba. Elektrirataste ning muude ebastandardsete või abistava jõuallikaga varustatud
rataste kasutamine on võistlusel keelatud.
Kiiver on kõigil võistlejatel kohustuslik.
Osalejatel lubatakse võistelda ainult oma vanuseklassis.

Rada
Rada kulgeb Kääriku küngastel ja selle lähiümbruses. Kõik vanuseklassid sõidavad 3,7 km pikkusel
ringil. Rada on tähistatud noolmärkide, ohumärkide ja kilelindiga.
Võistlusrada on võistluspäeval avatud tutvumiseks kuni 11:50 ning startide vahel. Startide vahel toimub
rajaga tutvumine pärast eelmise stardi viimase võistleja lõpetamisest ja kestab kuni 10 minutit enne uue
stardi algust.
Võistluspäeval rajaga tutvumise ajal tuleb rajal liikuda raja kulgemise suunas.
NB! Võistlussõitude ajal on võistlusrajal soojendus ja treenimine RANGELT KEELATUD.
Tehniline abi osutamist ja võistlejate jootmist võib teha rajal selleks ette nähtud tähistatud tehnilises
alas. Võistlusrajal on üks tehniline ala, mis paikneb stardi-finišiala vahetus läheduses.

Arvestus
Võistkonna suurus on piiramatu. Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks saavad võistlejad
kohapunkte 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
Suvemängude kavas olevate spordialade kolme paremat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga.
Suveängude kavas olevatel spordialadel autasustatakse kolmele paremale kohale tulnud võistlejaid
ja võistkondade liikmeid medalite ja diplomitega.
Autasustamine toimub jooksvalt. Autasustamine viiakse läbi peale viimase võistleja lõpetamist viieteistkümne
minuti jooksul.
Muu
Võistlejate teenindamiseks on stardi-finišiala vahetus läheduses rattapesu (märja raja puhul),
meditsiiniline abi ja tualetid.
Osalejate toitlustamine toimub Kääriku staadioni juures ettetellimise alusel. Lõunasöök 12:00-15:00,
õhtusöök 17:00-19:30.
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 saab teha korraga kõigi võistkondade registreerimise ja tellida
toitlustamise.
Registreerimise ja toitlustamise tellimise tähtaeg on 30. juuni 2022. a.
Soovitatav on registreerimine teha oma linna või valla esindaja kaudu.
Palume kinni pidada osalemise reeglitest!
Eestis ei saa olla lühiajalisi võistlejate/mängijate lepinguid ega laenulepinguid. Klubide vahetused
toimuvad vastavalt spordialaliitude klubivahetuse üleminekureeglitele. Palun ärge vormistage
sportlasi fiktiivselt ka rahvaspordiklubidesse, kus võistlejate õigsust pole võimalik juriidiliselt
kontrollida. Spordimängudel ei toimu võistlejate akrediteerimist, süsteem on üles ehitatud aususele ja
südametunnistusele.
Osavõtumaks
Kõik võistluste tehnilise läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast
osavõtumaksust, mis on 12.- eurot iga osavõtja kohta igal spordialal. Osavõtumaks on vaja 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
Hoidke loodust ja visake prügi ainult prügikastidesse.
Võistlustrassil saab geelipakendid jms poetada selleks ettenähtud prügialal.

Peakohtunik Raimo Ronimois tel: 5045168 e-post raimo.ronimois@gmail.com
Peakorraldaja Ekke-Kaur Vosman - tel53364344, e-post ekkekaurvosman@gmail.com
Suvemängude info:

http://www.joud.ee/est/g78s5711
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