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JUHEND
1. Korraldus
XIV Vändra Rattaralli toimub laupäeval, 4. juunil 2011. aastal Vändra alevi ümbruse
teedel. Võistlus on EJL kalendris 3. kategooria võistlus ja viiakse läbi vastavalt UCI ja
EJL võistlusmäärustele ning käesolevale juhendile.
2. Osavõtjad ja distantsid
79,6 km distants ühisstardist - rattaklass on vaba.
19,9 km distants ühisstardist on kõigile soovijatele - rattaklass on vaba.
3. Võistlusklassid
79,6 km distants - Põhidistants
Mehed põhiklass / sünd. 1988 ja varem
Naised / sünd. 1992 ja varem
Mehed U23 / sünd. 1989-1992
M18 / sünd. 1993-1994
N18 / sünd. 1993-1994
M16 / sünd. 1995-1996
Seenior 1 / sünd. 1972-1981
Seenior 2 / sünd. 1962-1971
Seenior 3 / sünd. 1952-1961
Seenior 4 / sünd. 1951 ja varem
19,9 km distants. Matkasõit
M12 / sünd. 1999-2000
M14 / sünd.1997-1998
N12 / sünd. 1999-2000
N14/16 / sünd. 1995-1998
N35+ / sünd. 1976 ja varem
Kõik soovijad vanuseklassist olenemata.
4. Stardigrupid
Põhidistantsil
Eliitgrupp 1-50
1. grupp 51-100
2. grupp 101-150
3. grupp 151-250
4. grupp 251-350

Matkasõidul
1. grupp 501-550
2. grupp 551-600
3. grupp 601-650
4. grupp 651-750
5. grupp 751-850

Põhidistantsi stardigruppide jaotus:
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Eliitgruppi paigutatakse Eesti Jalgratturite Liidu litsentsi omavad ME, MU23 ratturid.
1. stardigruppi paigutatakse litsentsi omavad NE, M18, M16 ratturid.
2. stardigruppi paigutatakse N18 ja seeniori litsentsi omavad võistlejad.
3. ja 4. gruppi paigutatakse ülejäänud ratturid.
Matkasõidu stardigruppide jaotus:
1. stardigruppi paigutatakse litsentsi omavad N12, M12, M14, N14/16 ja N35+ klassi
ratturid.
2. Teistesse gruppidesse paigutatakse ülejäänud sõitjad.
Iga osavõtja startib oma võistlusnumbrile vastavast stardikoridorist. Valest koridorist
startinud võistleja diskvalifitseeritakse. Eelregistreerunute numbriline stardiprotokoll
avaldatakse hiljemalt 3. juunil 2011.a. kell 12:00. Stardigruppide moodustamisel
arvestatakse ka kohti Filter Maanteekarikasarja etappidel ja võistlusele
registreerimise aega.
5. Vahefinišid
Vahefiniš toimub Põhidistantsil ning teise ringi lõpus 39,8 kilomeetril. Auhinnad
sponsorilt: Hawaii Express. Autasustatakse ainult vahefiniši võitjat.
6. Registreerimine ja majandamine
Eelregistreerimise I voor on avatud kuni 18. mai 2011 kell 22:00 ja II voor 1. juuni kell
22:00 internetis www.sportinfo.ee ja kaupluses Brand Outlet aadressil Pärnu-Paide
mnt 21 Vändra alev.
Osavõtumaksud (EUR):
Kuni 18.05.2011
79,6 km täiskasvanud
14 EUR
79,6 km noored (1993 ja hiljem) 8 EUR
19,9 km kõigile
4 EUR

Kuni 01.06.2011
16 EUR
10 EUR
5 EUR

Kohapeal
25 EUR
15 EUR
6 EUR

Ümberregistreerimine toimub ainult 04.06.2011 stardipaigas:
· Nime muutmine - 3 EUR
· Registreerimine 19,9 km distantsile 79,6 km distantsile - 12 EUR
· Registreerimine 79,6 km distantsilt 19,9 km distantsile - tasuta
Osavõtumaks sisaldab: tähistatud rada, stardinumber, haaknõelad, ajavõtt (ainult
korrektselt paigaldatud võistlusnumbri olemasolul stardist finišini), teenindus ja
toitlustus finišis, igale lõpetajale nime ja tulemusega diplom, vajadusel arstiabi,
pesemisvõimalust Vändra kultuurimajas, karastusjook ja vesi.
Osavõtumaksu ei tagastata!
7. Võistluskeskus ja täiendav registreerimine.
Võistluskeskus on avatud alates 9:30 kuni 16:30. 79,6 km distantsi mandaat ja
numbrite väljastamine toimub kell 10:30-12:00. Võistluskeskus ja start-finiš on Pilve
2, Vändra raamatukogu juures.
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Klubide esindajate koosolek ning saateautode numbrite ja raadiojaamade
väljastamine toimub võistluskeskuses kell 11:30.
8. Orienteeruv ajakava
9:30 Võistluskeskuse avamine.
9:45 Lastesõitudele registreerimise algus.
10:30 Stardimaterjalide väljastamine, registreerimise algus kohapeal.
10:50 Lastesõitudele registreerimise lõpp.
11:00 Lastesõitude algus.
11:30 Klubide esindajate koosolek.
12:00 Registreerimise lõpp põhidistantsile ja matkasõidule.
12:15 Põhidistantsi stardikoridorid avatakse.
12:30 Põhidistantsi 79,6 km start.
12:32 Matkasõidu stardikoridorid avatakse.
12:40 Matkasõidu 19,9 km start.
15:30 Autasustamine - lastesõidud, matkasõit ja põhidistants.
16:30 Võistluskeskus suletakse.
9. Autasustamine
79,6 km distantsil autasustatakse absoluutarvestuse kuute parimat meest ja kolme
parimat naist, kolme parimat M16; N18; M18; MU23; Seenior 1; Seenior 2; Seenior 3;
Seenior 4 klassi ratturit.
19,9 km distantsil autasustatakse kolme parimat M12; N12; M14; N14/16; N35+
klassi ratturit.
10. Tehniline abi
Kõiki põhisõidu võistlejaid lubatakse saata saatemasinaga. Sooviavaldus tehnilise
abi sõiduki rajale lubamiseks tuleb esitada mandaati. Saateautode järjekord
loositakse esindajate koosolekul. Korraldaja ei taga trassil varuosi ega tehnilist abi.
Katkestajatele on tagatud transport tagasi stardipaika.
11. Toitlustamine
Põhidistantsil on võistlejaid lubatud toitlustada saateautodest ja raja äärest 3. ringil.
Võistlejate jootmine rajal toimub ainult paremal pool tee äärest. Peale finišit toimub
toitlustamine Vändra kultuurimajas.
12. Meditsiiniline abi
Meditsiinilist abi osutatakse võistluse stardi-finiši paigas, võistluse ajal on võimalus
kiirabibrigaadi väljasõit võistlusrajale.
13. Karistused
Kohaldatakse vastavalt UCI ja EJL määrustikule.
14. Muu informatsioon
· Kõikidel sõitudel on kiivri kandmine kohustuslik.
· Võistlusest osavõtt toimub omal vastutusel.
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Noorsportlaste, kelle jaoks võistlusdistants on pikem kui EJL-i
võistlusreglemendis ettenähtud, on lubatud osaleda omal vastutusel. Starti
asumisega kinnitab noorsportlane, et omab piisavat treenitust võistlusmaa
läbimiseks ning on saanud osalemiseks nõusoleku lapsevanemalt ja treenerilt.
Ralli trass on liikluseks avatud. Osavõtjad on kohustatud täitma liikluseeskirju,
juhinduma liiklusmärkidest ja liikluskorraldajate märguannetest.
Kõikides startides on osalejatel keelatud kasutada igat tüüpi temposõidu
juhtraudu.
Tulemused avaldatakse aadressil www.sportinfo.ee; www.rattaralli.com;
www.rattaprofid.ee ja www.ejl.ee
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunike kogu. Karistusi
kohaldatakse vastavalt UCI ja EJL määrustikule.

15. Info
Võistluse peakohtunik
Võistluste peakorraldaja
Info:

Mihkel Nanits
MTÜ Jalgrattaklubi VIKO
tel. +372 59 04 5001
www.rattaralli.com
info@rattaralli.com
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