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1. LITSENTS 

1.1. EJL poolt väljastatav UCI litsents on dokument, mis tõendab, et litsentsi omanik tunneb ning on võt-

nud endale kohustuse täita Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (edaspidi UCI) võistlusmäärusi ning 

EJL-i võistlusreglementi ja lubab litsentsi omanikul osaleda UCI ja UCI liikmesriikide kalendrivõist-

lustel. 

1.2. UCI või UCI liikmesriikide kalendrivõistlustel võistlejana, kohtunikuna, treenerina, klubi esindajana 

jne osalejatel peab olema kehtiv UCI litsents ning nad on kohustatud esitama selle võistluse sekreta-

riaadis võistlustele registreerimiseks, samuti muudel võistlusmäärustes ettenähtud juhtudel. 

1.3. Eesti-siseselt EJL-i kalendris (EK) registreeritud võistlustel on kasutusel UCI litsents, kui seda nõuab 

võistluse kategooria ning võistluste juhend.  

1.3.1 Eesti meistrivõistlustel (edaspidi EMV ja UCI CN) ja 1. kategooria võistlustel osalejatele on litsentsi-

nõue kohustuslik. EJL-i 3. kategooria võistlustel ei ole sportlase litsents kohustuslik. 

1.3.2 2. kategooria võistlustel kehtib osaline litsentsinõue. Osalemisõigus on ka litsentsita võistlejatel, kui 

seda lubab võistluste juhend. Võistlejate paigutamisel stardikoridoridesse on eelis litsentsiga sportlas-

tel lähtub põhimõttest: 1) litsentsiga sportlased; 2) hobiratturi litsentsiga sportlased; 3) ilma litsentsita 

osalejad. 

1.3.3 3. kategooria võistlustel kehtib litsentsinõue ainult hobiratturile (vt p 1.8.7), kes soovib osaleda hobi-

ratturi reitingu arvestuses (vt EK võistluste kategooriate tähendusest p. 9.6).  

1.4. Võistkonna esindajal peab olema  UCI litsents , kui  ta soovib saada õigust sportlasi esindada ja/või 

teenindada. 

1.5. Kohtunikel on kohustus esitada kehtiv litsents UCI või EJL-i määratud võistluse peakohtunikule, kui 

puudub võimalus selle olemasolu kontrollimiseks muul moel. 

1.6. Kehtiv UCI litsentsi omanike nimekiri võistlusklasside ja kategooriate kaupa avaldatakse EJL-i kodu-

lehel: https://www.ejl.ee/litsentsi-nimekiri/  

* Nimekirja uuendatakse jooksvalt ning see on kõigile kasutamiseks vabalt kättesaadav. 

1.7. EJL-i litsentsi taotlemise kord. 

1.7.1. Litsentsi on õigus taotleda: 

 ● EJL-i liikmesklubi võistlejal klubi esindaja kaudu; 

 ● erasõitjal isiklikult; 

 ● EKR (Eesti kvalifikatsiooniraamistik) kutsetaseme 3–8 treeneril (abitreenerist eliit-treenerini) isiklikult;  

 ● UCI rahvusvahelisel komissaril või rahvuslikul eliitkomissaril, EJL-i komissaril, kohtunikul ja abikoh-

tunikul isiklikult; 

 ● Klubi esindaja, mootorsõidukijuhi või mehaaniku litsentsi saab taotleda ainult avalduses märgitud klubi 

ametliku esindaja (juhatuse liikme) nõusolekul. 

https://www.ejl.ee/litsentsi-nimekiri/
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1.7.2. Litsentsi väljastamiseks esitab taotleja vastava avalduse EJL-i kodulehel http://www.ejl.ee/vota-

litsents/. Tulenevalt kehtivast liiklusseadusest (ptk 7, § 148 lg 1) peab 10-15-aastastel jalgratturitel lit-

sentsi taotlemiseks olema jalgratturi juhiluba, mille olemasolu kinnitab taotleja.  

 ● Võistleja litsentsi taotlejal peab olema vähemalt vastava aasta 31. detsembrini kehtiv tervisekindlustus 

või õnnetusjuhtumikindlustus jalgrattavõistlustel osalemiseks. Vajadusel/soovi korral saab EJL-i ka-

lendrivõistlusteks õnnetusjuhtumikindlustuse soetada alaliidu kaudu. 

 ● Eestis tegutsevatel litsentseeritud treeneritel, kohtunikel, mehaanikutel ning klubide esindajatel on tervi-

sekindlustus kohustuslik ja õnnetusjuhtumikindlustus soovituslik. 

1.7.3. Võistlejatel alates N/M14 klassist on litsents kohustuslik, kui antud vanuseklassi sportlane osaleb tea-

tekrossi Eesti meistrivõistlustel või antud vanuseklassi varasema sünniaastaga sportlane osaleb cyclo-

crossi Eesti meistrivõistlustel. BMX-krossis on litsents kohustuslik alates 5. eluaastast. 

1.7.4. N/MU, N/ME, Sport ja Seenioride klasside litsentsi taotleja, kellele eelneval kolmel aastal ei ole lit-

sentsi väljastatud, peab omama hobiratturi litsentsi ja EJL-i reitingus üldsummana vähemalt 6 punkti. 

1.7.5. Litsentsi väljastab EJL-i sekretär hiljemalt viie tööpäeva jooksul taotluse kättesaamisest.  

1.7.6. UCI litsentside kategooriad ning hinnad: 

 

EJL liik-

mesklubi 

liige* 

Hind* 

Ei ole EJL 

liikmesklubi 

liige* 

Võistleja: N/ME, N/MU, Sport, Seenior 1-5 30€ 40€ 

Võistleja: N/M-5-J, Seenior 6–8,  10€ 40€ 

UCI komissar, UCI ENC komissar 30€ 30€ 

EJL komissar, kohtunik, abikohtunik. Treener, 

esindaja, mehaanik, massöör, mootorsõidukijuht 

30€ 30€ 

Hobirattur** 10€ 10€ 

*Litsentsi hind sisaldab käibemaksu 20% 

**  -     Litsentsi saab hankida iga harrastus- e hobirattur; EJL-i litsentsi omandanud hobirattur toetab Eesti 

noorte jalgrattasporti. Hobiratturi litsents annab õiguse võistelda kõikidel EJL-i võistluskalendris olevatel 3. ja 

2. kategooria võistlustel ehk rahvaspordiüritustel. Hobiratturil pole klubiline kuuluvus kohustuslik, vaid soo-

vitatav. Hobiratturi võistlusvormi suhtes kehtivad samad piirangud, mida sätestab p 4.6 erasõitjate riietuse 

kohta. 

Hobirattur kohustub järgima võistluse, millel ta osaleb, juhendi nõudeid ja sportlase hea käitumistava reegleid.    

 - Hobiratturi litsentsiga kogutakse vaid osaluspunkte (alade kaupa eraldi maantee- ja maastikurattasõi-

dus ning cyclo-cross`is); 

 - Kogudes jooksva aasta jooksul 6 osaluspunkti, on võimalik tõusta vanuserühma litsentsi tasemeni;  

 - Kui litsentsiomanik lõpetab hooaja vanuserühma ratturina, siis on tal õigus samalt tasemelt ka järgmi-

sel hooajal jätkata; 

 

1.7.7. Kategooriat saab EJL tõsta: 

 ● hobiratturil võistlusklassi siirdumisel ehk 6 osaluspunkti täitumisel, 

 ● pärast edukalt sooritatud treeneri või kohtuniku tasemeeksamit. 

http://www.ejl.ee/vota-litsents/
http://www.ejl.ee/vota-litsents/
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1.7.8. Litsents kehtib jooksva aasta 31. detsembrini. 

1.7.9. Kõik UCI plastiklitsentsid saadetakse klubi aadressile, klubiga mitte seotud taotlejaile nende antud aad-

ressile. 

2. VANUSEKLASSID 

2.1. 2021. aastal korraldatavatel jalgrattavõistlustel maantee-, maastikuratta- ja trekisõidus, BMX-krossi ja 

cyclo-cross´i sõidus on vanuseklassid (edaspidi „klassid“) sünniaastate alusel järgmised: 

Maantee, maastiku, BMX krossi ja treki vanuseklassid hooajaks 2021 

 

Klass Vanus Sünniaasta 

N/ME 23 ja vanemad 1998 ja varem 

N/MU 19 – 22 a 1999-2002 

N/MJ 17 – 18 a 2003-2004 

N/M16 15 – 16 a 2005-2006 

N/M14 13 – 14 a 2007-2008 

N/M12 11 – 12 a 2009-2010 

N/M10   9 – 10 a 2011-2012 

N/M8   7 –   8 a 2013-2014 

N/M6   5 –   6 a 2015-2016 

N/MSport 19 – 29 a 1992-2002 

N/MSeenior 1 30 – 39 a 1982-1991 

N/MSeenior 2 40 – 49 a 1972-1981 

N/MSeenior 3 50 – 54 a 1967-1971 

N/MSeenior 4 55 – 59 a 1962-1966 

N/MSeenior 5 60 – 64 a 1957-1961 

N/MSeenior 6  65 – 69 a 1952-1956 

N/MSeenior 7  70 – 74 a 1947-1951 

N/MSeenior 8  75 ja vanemad 1946 ja varem  

N/MHobirattur 14 ja vanemad 2007 ja varem 

 

BMX-krossi vanuseklassid hooajaks 2021 

 

Klass Vanus Sünniaasta 

N/ME 23 ja vanemad 1998 ja varem 

N/MJ 17 – 18 a 2003-2004 

N/M16 15 – 16 a 2005-2006 

N/M14 13 – 14 a 2007-2008 

N/M12 11 – 12 a 2009-2010 

N/M10   9 – 10 a 2011-2012 

N/M8   7 –   8 a 2013-2014 

N/M6   5 –   6 a 2015-2016 

Cruiser 12 - 16 12 – 16 a 2005-2009 

Cruiser 17 - 29 17 – 29 a 1992-2004 

Cruiser 30+ 30 ja vanemad 1991 ja varem 
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Cyclo-crossi vanuseklassid hooajaks 2021-2022 

 

Klass Vanus Sünniaasta 

N/ME 23 ja vanemad 1999 ja varem 

N/MU 19 – 22 a 2000-2003 

N/MJ 17 – 18 a 2004-2005 

N/M16 15 – 16 a 2006-2007 

N/M14 13 – 14 a 2008-2009 

N/M12 11 – 12 a 2010-2011 

N/M10   9 – 10 a 2012-2013 

N/M8   7 –   8 a 2014-2015 

N/M6   5 –   6 a 2016-2017 

N/MSport 19 – 29 a 1993-2003 

N/MSeenior 1 30 – 39 a 1983-1992 

N/MSeenior 2 40 – 49 a 1973-1982 

N/MSeenior 3 50 – 54 a 1968-1972 

N/MSeenior 4 55 – 59 a 1963-1967 

N/MSeenior 5 60 – 64 a 1958-1962 

N/MSeenior 6  65 – 69 a 1953-1957 

N/MSeenior 7  70 -74 1948-1952 

N/MSeenior 8  75 ja vanemad 1947 ja varem  

N/MHobirattur  14 ja vanemad 2008 ja varem 

 

3. KLUBILINE KUULUVUS 

3.1. Sportlase klubilist kuuluvust kinnitab litsents. 

3.2. Välismaistes amatöörklubides võistlevate Eesti ratturite koduklubiks on Eesti klubi, kust siirduti ajuti-

selt välisklubisse harjutama ja võistlema. Kodumaal olles saavad nad EJL-i kalendrivõistlustel võistel-

da oma koduklubi nimel ja värvides. 

3.3. Sportlane (välja arvatud UCI WorldTeam, UCI Pro Continental Team ja UCI Continental võistkonda 

kuuluv rattur, samuti N/M6-N/MJ rattur punktis 5.6 sätestatud juhul) võib võistelda EJL-i võistluska-

lendris olevatel võistlustel teise klubi värvides juhul, kui tema litsentsil kirjas olev klubi nimetatud 

võistlustel ei osale ja on oma sportlasele väljastanud kirjaliku loa teise klubi koosseisus ja värvides 

sõitmiseks. Lahkarvamuste lahendamisel võetakse aluseks UCI võistlusmäärused. 

4. KLUBIDE ESINDUSVORM 

4.1. EJL-i võistluskalendris olevatel EMV, UCI CN, 1. ja 2. kategooria võistlustel on osalevate klubide 

jalgratturid kohustatud võistlema jooksva aasta 1. märtsiks EJL-is registreeritud võistlusvormis 

https://www.ejl.ee/klubide-registreeritud-voistlussargid/.  

4.2. Võistlusvorm koosneb varrukatega särgist ja pükstest või kombinesoonist (BMXis koosneb võistlus-

vorm ainult pikkade varrukatega särgist). 

https://www.ejl.ee/klubide-registreeritud-voistlussargid/
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4.3. Mitmepäevasõidu temposõitudes, kus on olemas erisärgid, kuid erikombinesoone ei ole korraldajal 

anda, võib võistleja kasutada oma klubi kombinesooni. 

4.4. Klubi võistlusvormil peab olema selgelt eristatavalt kirjas klubi nimi või klubi kommertsnimi (sama, 

mis on kirjas jalgratturi litsentsil). 

4.5. Klubi vormil ei ole sponsorite reklaamide arv piiratud. Keelatud on alkoholi ja tubakatoodete reklaa-

mid. 

4.6 Erasõitjatel on keelatud EJL-i EMV, UCI CN, 1. ja 2. kat  kalendrivõistlustel kanda UCI-s või EJL-is 

registreeritud klubide võistlusvormi. 

4.7. Eesti Meistrisärgil (vt täpsemalt p.13) on lubatud UCI võistlusmäärustega kooskõlas olevad klubi rek-

laamid. 

5. STARTIMISE TINGIMUSED 

5.1. Võistlusklassi kuuluvuse aluseks on sünniaasta. 

5.2. N/MU klasside ratturitel maantee-, maastikuratta- ja trekisõidus ning cyclo-cross´is on lubatud startida 

üks aste vanemas klassis, kui juhendipõhiselt ei ole sama võistluse raames vastavale võistlusklassile 

kavas eraldi võistlust. Noortel kuni N/MJ klasside ratturitel ei ole lubatud võistelda vanemas klassis, 

välja arvatud juhtudel, mis on sätestatud punktides 5.2.1 ja 5.3. 

5.2.1 EJL-i järelkasvukoondise treeneri või sportlaste personaalsete treenerite taotlusel tohib võistluse pea-

kohtunik erandkorras lubada maantee-, maastikuratta- ja trekisõidus ning cyclo-cross´is N/MJ klassi 

aastakäigu koondiste kandidaate võistlema üks klass või enam kui üks klass kõrgemas klassis. 

5.2.2. BMX-krossi võistlustel tulenevad vanemates klassides startimise tingimused UCI BMX võistlusmää-

rustikust. 

5.2.4   Cyclo-cross’is kasutatakse vanuseklasside moodustamisel UCI reeglit - cyclo-cross´i hooaeg algab 

jooksva aasta 1. septembril ja lõpeb järgmise aasta 1. märtsil. Nimetatud põhjusel arvatakse iga vanu-

segrupi vanema sünniaastaga võistlejad cyclo-cross´i võistlustel ja edetabelites alates 1. septembrist 

järgmisesse vanuseklassi. Sünniaastad on ära toodud punktis 2.1 

5.3. EMV võistkondlikel aladel maastikurattasõidus on lubatud võistkonna koosseisus võistelda ka noore-

mate klasside sportlastel vastavalt reglemendi punktidele 5.2. ja 5.2.1. 

5.4. Nooremate klasside jalgratturid tohivad vanema klassiga koos võisteldes kasutada ainult oma klassile 

ettenähtud ülekandeid (vt. reglemendi punkt 6.1.). 

5.5. Võistlustel, kus naisratturitel eraldi võistlusdistantse kavas ei ole, tohivad nad võistelda meesratturite-

ga ühises arvestuses järgmiselt: NE/NU – MJ klassis, NJ – M16 klassis, N16 ja N14 – M14 klassis, ka-

sutades ühtlasi ainult sellele klassile kehtestatud ülekandepiiranguid. Naisratturitel on lubatud erand-

korras startida ühises arvestuses omavanuste meesratturitega ning vanemates klassides, kui seda lubab 

vastava võistluse juhend. 
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5.6. Noorte N/M6-N/MJ klassidesse kuuluvate võistlejate rentimine või segavõistkondade moodustamine 

EJL-i 1. ja 2. kategooria kalendrivõistlustel ei ole lubatud. 

5.7. EJL-i kalendrivõistlustel võivad Sport–Seenior4 klasside jalgratturid võistelda N/ME klassiga ühises 

arvestuses, kui seda lubab võistluse juhend. 

5.8. Rahvusvahelistel võistlustel saavad seeniorklasside jalgratturid startida ainult Masters vanusekategoo-

rias vastavalt UCI määrustikule. 

6. VÕISTLUSDISTANTSIDE JA ÜLEKANNETE PIIRANGUD, VÕISTLUSJALGRA-

TASTE TEHNILISED PARAMEETRID 

6.1. Maantee- ja maastikurattavõistlustel on lubatud järgmised maksimaalsed distantsid ja maanteevõistlus-

tel järgmised maksimaalsed ülekanded: 

 

 Maanteesõit Maastikurattasõit* 

 

Vanuse-

klass 

Üle- 

kanne 

Eraldistardiga 

sõit (km) 

Kriteerium (km) Ühisstardiga sõit 

(km) 

Pro- 

loog 

(km) 

Tali- 

kross 

Maastiku-

rattakross 

XCO** 

Cyclo-

cross 

(m) (min) (min) (min) 

  Ühep. 

sõit 

Mitme

p. sõit 

Ühep. 

sõit 

Mitmep. 

sõit 

Ühep. 

sõit 

Mitmep. 

sõit 

        

  

N/M10 6.10 5   8   15     Jooks 

kuni 500 

m 

0:08-0:12 5` 

N/M12 6.10 8 5 10 - 25 25 - Jooks 

kuni 1000 

m 

0:15-0:20 10` 

N/M14 6.10 10 10 20 15 40 40 3 20’ 0:20-0:30 20` 

M16 7.01 15 10 40 30 80 80 3 30’ 0:30:0:45 30` 

N16 7.01 10 10 30 20 60 60 3 20’ 0:30-0:45 20` 

MJ 7.93 30 30 60 50 140 120 4 40’ 1:00-1:15 40’ 

NJ 7.93 15 15 40 30 80 80 4 30’ 1:00-1:15 30’ 

MU Vaba 40 40 80 80 180 180 8 50` 1:15-1:30 50` 

ME Vaba 80 60 100 100 240 240 8 60’ 1:20-1:40 60’ 
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NU Vaba 40 40 60 40 120 120 4 40’ 1:15-1:30 40’ 

NE Vaba 40 40 60 40 140 120 4 40’ 1:20-1:40 40’ 

NS Vaba 25       80     30` 1:15-1:30 30` 

MSen 1-

2, Sport 

Vaba 25 25 80 80 160 160 8 40’ 1:00-1:15 40` 

MSen 3-

4 

Vaba 20 20 80 80 120 120 8 30’ 0:30:0:45 30´ 

MSen 5-

8 

Vaba 20 20 20 15 60 60 8 20’ 0:20-0:30 20` 

 

 

Maastikuratta XCO aprilli- ja maikuus toimuvad võistlused peavad lähtuma tabeli minimaalsetest 

kestvustest. 

* Maastikurattamaratoni XCM võistlustel on N/ME klassidel lubatud minimaalne distants on 60 km ja 

maksimaalne 160 km. XCM võistlustel on N/M14 ja N/M16 klassidel lubatud osaleda kuni 30 km pik-

kusel distantsil. N/M12 ja noorematel klassidel pole lubatud XCM võistlustel startida. 

** EJL-i 1. kategooria XCO võistlustel on eliidi ja juunioride klasside ringi pikkus 4–6 km, noorteklassi-

dele 2–6 km. EJL 2. ja 3. kategooria XCO võistlustel võib ringi pikkus olla 3–6 km, noorteklassidele 

2-6 km. 

*** Cyclo-cross´i UCI kategooria võistlustel on ringi pikkus 2,5-3,5 km, kusjuures ringil võib olla kuni 

kuus erineva kategooriaga takistust (trepp, liivatakistus, porine ala, kunstlik takistus, mis koosneb ka-

hest kuni 40 cm kõrgusest 4-6 m vahedega järjestikku asetatud rajalaiusest plangust). EJL-i kalendri-

võistlustel võib olla ringi pikkus alates 2 km-st ja takistuse kõrgus alates 20 cm-st. Võistlusklassidele  

N/M12 takistuse kõrgus võib olla kuni 20 cm, N/M10 ja noorematele kuni 10 cm.  Eesti meistrivõist-

lused võistlusklassidele N/ME, N/MU N/MJ ja M/NSen viiakse läbi vastavalt UCI cyclo-cross´i võist-

lusmäärustikule.  

EMV, 1. ja 2. kategooria  võistlustel võivad võistlusklassides N/M14 sportlased sõita maastikurattaga, 

juhul kui rehvi laius on kuni 35 mm.  

 

6.2. Trekisõiduvõistlustel on soovituslik kasutada järgmisi maksimaalseid distantse ja trekirataste ülekan-

deid: 

Trekisõit 

Vanuseklass Ülekanne Ajasõit Jälitussõit Meeskonnasõit Scratch Punktisõit 

  (m) (m) (km) (km) (km) (km) 

N/M12 6.10 100 m l/s - -   8 
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N14 6.55 sprint 1 -   8 

    200 m l/s   -     

    500 m p/s         

M14 6.55 sprint 1 -   12 

    200 m l/s         

    500 m p/s         

N16 7.01 sprint 2 3 6 12 

   200 m l/s         

   500 m p/s         

M16 7.01 sprint 2 3 6 20 

   200 m l/s         

   500 m p/s         

   OS-3x1r         

NJ Piiranguta sprint 2 4 6 15 

   200 m l/s         

   500 m p/s         

MJ Piiranguta sprint 3 4 8 24 

    200 m l/s         

    1000 m p/s         

    OS-3x1r         

 

 

6.3. KAITSEKIIVRI kandmine treeningutel ja võistlustel on KOHUSTUSLIK. 

6.4. EJL-i kalendrivõistlustel on keelatud kasutada raadiosidet meeskonna esindaja ja võistlejate vahel, 

välja arvatud  temposõitudes  kooskõlas UCI võistlusmäärustega. 

6.5. EMV-te maanteesõiduvõistluste ühisstardiga ja temposõitude, trekisõidu teatud distsipliinide ja cyclo-

cross`i võistlustel juhinduvad sportlased tehnilise inventari kasutamisel UCI määrustiku jalgrataste 

tehnilisi andmeid puudutavatest sätetest (UCI CR p. 1.3.006 kuni 1.3.025). 

Temposõitudel on kuni N/M16 klassil erivarustuse kasutamine keelatud: temposõidurattad; spetsiaal-

sed juhtrauad; aerodünaamilised kiivrid; ketasrattad. N/M16 vanuseklassil on lubatud kasutada jookse, 

mis vastavad UCI määrustiku artiklile 1.3.018.  

Link ligipääsuks: http://www.uci.ch/inside-uci/rules-and-regulations/equipment-165067/ kaudu, peal-

kirja alt: Non-standard wheels in conformity with Article 1.3.018. 

6.6 1., 2. ja 3. kategooria ühisstardist- ja eraldistardist sõitudel maanteel ning cyclo-cross´is on M/N14 ja 

nooremate vanusegruppide ratturitel lubatud kasutada ainult metallist jookse pöiakõrgusega kuni 35 
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mm. Trekisõidus on M/N16 ja noorematel lubatud kasutada ainult kodaratega jookse pöiakõrgusega 

kuni 35 mm. 

6.7. BMX-krossis on klipp-pedaalide kasutamine lubatud  alates 13. eluaastast. 

7. PROTESTI ESITAMISE KORD 

7.1. Võistluste käigus tekkinud arusaamatuste lahendamiseks võib esitada kirjaliku protesti võistluse sekre-

tariaati. 

7.2. Kautsjon kirjaliku protesti esitamisel on 50 €, mis tuleb tasuda sularahas võistluse sekretariaati. 

7.3. Protesti rahuldamisel tagastatakse kautsjon protesti esitajale. 

8. VÕISTLUSKALENDER 

8.1. EJL-i võistluskalender on jalgrattaspordi erinevate alade võistluste läbiviimise kronoloogiline järjes-

tus. 

8.2. EJL-i võistluskalender koosneb EMV, UCI CN, UCI, 1., 2. ning 3. kategooria maantee-, maastikurat-

ta-, trekisõidu-, BMX-krossi ja cyclo-cross´i võistlustest. EJL edastab informatsiooni võistluskalend-

rist, -juhenditest ja -tulemustest oma kodulehel http://www.ejl.ee/event-directory/kalender/. 

9. VÕISTLUSE REGISTREERIMINE EJL VÕISTLUSKALENDRISSE (EK), 

VÕISTLUSTE KATEGOORIAD  

9.1. Võistluse registreerimine EJL-i võistluskalendrisse on tasuline. Tasu suuruse määrab EJL-i juhatus. 

9.2. Võistlus registreeritakse kalendrisse ainult võistluse korraldaja taotluse alusel, kes vastutab kogu võist-

luse korralduse ja ohutuse eest.  

9.3. EK võistlusele registreerimiseks peab korraldaja (juriidiline isik) olema EJL-i liige, kui soovitakse 

korraldada  UCI kalendrivõistlusi,  EJL 1. ja 2. kategooria võistlusi. 

3. kategooria võistluse EJL-i võistluskalendrisse registreerimiseks ei pea korraldaja (juriidiline isik) 

olema EJL-i liige. 

UCI kategooriasse kuuluvad Eestis korraldatavad võistlused, mis on registreeritud UCI võistluskalend-

ris. 

9.3.1. EJL-i kalendrisse pääsemiseks  täidab korraldaja vormikohase taotluse Sportose infosüsteemi  

https://is.sportos.eu/et/ määratud kuupäevaks: 

9.3.1.a Eesti Meistrivõistlused ja Eestis läbiviidavad UCI kategooria võistlused registreeritakse 1. juuniks; 

9.3.1.b EJL 1., 2. ja 3. kategooria võistlused registreeritakse 15. oktoobriks 30. septembriks. Cyclo-crossi 

võistlused registreeritakse järgneva aasta 1. aprilliks. 

http://www.ejl.ee/event-directory/kalender/
https://is.sportos.eu/et/
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9.3.2. EK registreerimistasu tasutakse EJL-i esitatud arve alusel 30. novembriks oktoobriks. Cyclo-crossi 

võistlustel 15. aprilliks. Kui nimetatud kuupäevaks ei ole arve tasutud, siis taotlus tühistatakse.  

Võistluste registreerimistasud: 

 Reg.tasu tasutakse regist-

reerimisel kalendrisse 

Paranduskoefitsent vastavalt  

tasuliste osalejate arvule*,  

kuid mitte rohkem kui 450€** 

Auhinnafond mini-

maalselt 

UCI  UCI CR järgsed kohustu-

sed 

 UCI CR järgsed 

kohustused 

EMV   Vastavalt juhendile 

EMV mitte OM alad 50 0,20€  500€ 

1. kat 50 0,20€ 1000€ 

2. kat 50 0,20€  500€ 

3. kat 50 0,20€ - 

 

* lõpuprotokollis fikseeritud osalejate arvule.  

** EJL esitab arve nädal peale lõpuprotokolli avaldamist. 

Võistluste tasu sisaldab vastutuskindlustuse lepingut üldsummale 65 000 €. 

9.3.3. Võistluse kuupäeva muutmise tasu on võrdne registreerimise tasuga. 

9.4. Võistluskalendri projekt avaldatakse EJL-i kodulehel hiljemalt eelneva aasta 01. novembriks oktoob-

riks, milles on võimalik võistluste kuupäevi muuta ilma lisatasuta kuni 30. novembrini oktoobrini  .

9.5. Võistluskalender avaldatakse EJL-i kodulehel ametlikult hiljemalt 7. jaanuaril 1. detsembril. 

9.6. 1. kategooria võistlused korraldatakse ainult EJL-i sportlase litsentsi omavatele ratturitele, mille au-

hinnafond on üle 1000€; (ühele vanuserühmale sellest maksimaalselt 50% juhul, kui üritus toimub 

mitmele vanuserühmale). Võistlused annavad punkte Eesti reitingutabelisse, vt Lisa 2 tabelid. 

2. kategooria võistlused on avatud kõigile osalejatele. Võistlejate paigutamisel stardikoridoridesse on 

eelis litsentsiga sportlastel koostatakse skeemi kohaselt: 1) litsentsiga sportlased; 2) hobiratturi litsent-

siga sportlased; 3) ilma litsentsita osalejad.  

Rahaline või esemeline auhinnafond on üle  500€ (ühele vanuserühmale sellest maksimaalselt 50% ju-

hul, kui üritus toimub mitmele vanuserühmale). Võistlused annavad punkte Eesti reitingutabelisse. 

Hobiratturi litsentsiga ratturid koguvad osaluspunkte, vt Lisa 3 tabelid.  

Rahalise auhinnafondi nõuet ei rakendata noorte (kuni N/M16 kaasa arvatud),  BMX-krossi ja treki-

sõidu 2. kategooria võistlustel. 
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3. kategooria võistlused on avatud kõigile osalejatele, starditakse koos ja osavõtt on piiranguteta. Ho-

biratturi litsentsiga ratturid koguvad osaluspunkte, reitingutabeli punkte sportlastele ei jagata, vt Lisa 3 

tabelid.    

9.7. EJL-i, 1. ja 2. kategooria omistamise võistlusele kooskõlastavad treenerite nõukogu, kohtunike kogu ja 

võistluste korraldajate kogu. 

9.8. EJL-i võistluskalendris Eesti MV toimumise kuupäevadele ei registreerita teisi sama ala võistlusi. 

9.9. EJL-il on õigus oma kalendris kattuva kuupäevaga sama distsipliini üritust mitte registreerida 

9.9.1 EJL eelistab võistluskalendri kuupäevade kinnitamisel ürituse korraldajat, kes on sama üritust EJL 

kalendris samadel kuupäevadel registreerinud viimased 2 aastat. 

9.9.2 Kui üritus on kalendris nihkunud ürituse korraldajast mitte olenevatel põhjustel (liigaasta, Eesti  MV, 

OM jne), siis piisab ka eelneva hooaja kogemusest. Seega on varasemal korraldajal eelisõigus pärast 

ülalmainitud põhjustel toimunud muudatusi taastada võistlus oma esialgsete kuupäevadega. 

9.10. EJL-i kalendrivõistluste korraldajad on kohustatud: 

9.10.1. Tagama võistluse läbiviimiseks vajalikud tingimused vastavuses UCI määrustega ja käesoleva regle-

mendiga. EMV, UCI CN ja EJL 1. kategooria maanteevõistlustel kasutatakse elektroonilist ajavõttu ja 

fotofinišit  vastavalt UCI ajavõtja ja finišikohtuniku tööjuhendile ja ajavõtusüsteemi nõuetele (1-3 

plokk): http://www.uci.org/docs/default-source/publications/the-timekeeping-guide-for-

provider.pdf?sfvrsn=cd08584b_4  

9.10.2. Tagama auhinnafondi vastavalt punktis 9.3.2. olevale tabelile ja märkima jaotuse võistlusjuhendis. 

9.10.3. Edastama võistluse eelinfo materjalid EJL-i sekretariaati jooksva aasta 15. jaanuariks EJL-i kodulehele 

väljapanekuks. (eelinfo sisaldab: täpne võistluse toimumise koht, ametliku korraldaja kontaktandmed, 

võistlusklassid, distantsi pikkused). 

9.10.4. Koostama UCI määrustele ja EJL-i võistlusreglemendile vastava võistlusjuhendi. Juhendi näidised on 

väljas EJL-i kodulehel: http://www.ejl.ee/organisatsioon/dokumendid/naidised/  

9.10.5. Võtma ühendust võistlusele määratud peakohtunikuga hiljemalt kaks kuud enne võistluse toimumise 

aega ja juhinduma tema põhjendatud nõudmistest juhendi koostamise, võistlusmääruste järgimise ning 

kohtunike arvu osas; 

9.10.6. Peakohtunik esitab korraldajaga kooskõlastatud juhendi EJL-i kodulehele väljapanekuks hiljemalt üks 

kuu enne võistluse toimumise kuupäeva; 

9.11. Võistluskalendris registreeritud võistluste läbiviijatel on soovitav kohustus kasutada EJL-i abi võistlu-

sele peakohtuniku kutsumisel (vastavalt kohtunike miinimumkoosseisude tabelile: 

http://www.ejl.ee/organisatsioon/dokumendid/reglemendid/) ja nendega parema koostöö saavutami-

seks. Võistluste järgselt annavad klubide esindajad peakohtuniku väljastatud küsimustiku alusel hin-

nangu võistluse korralduse ja kohtunike töö kohta. 

http://www.uci.org/docs/default-source/publications/the-timekeeping-guide-for-provider.pdf?sfvrsn=cd08584b_4
http://www.uci.org/docs/default-source/publications/the-timekeeping-guide-for-provider.pdf?sfvrsn=cd08584b_4
http://www.ejl.ee/organisatsioon/dokumendid/naidised/
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10. KOHTUNIKUD 

10.1. Kõik EJL-i kalendrivõistluste kohtunikud peavad omama hooaja kohtuniku litsentsi. 

10.2. EJL-i kohtunike kogu juhatus määrab igale EJL-i kalendris olevale võistlusele peakohtuniku. Teised 

kohtunikud kutsutakse võistlusele peakohtuniku ja võistluste korraldaja ühise otsuse alusel. 

10.3. Võistluse kategooriast tuleneva vajaliku kohtunike arvu, ülesanded ja nõutavad kategooriad kooskõlas-

tab korraldaja eelnevalt peakohtunikuga. Miinimumkoosseisude tabelid: 

http://www.ejl.ee/organisatsioon/dokumendid/reglemendid/  

10.4. Kõik EJL-i kalendris registreeritud võistluste vabatahtliku kohtunike hüvitiste väljamaksed toimuvad 

EJL-i kaudu. 

10.5. EJL-i kalendrivõistluse kohtunik täidab üritusel erapooletult ja ainult õigusemõistmisega seotud ko-

hustusi ning ei ole vastutav muude, nt korralduslike küsimuste, lahendamise eest (vt. UCI võistlusmää-

rustiku I osa § 4 Kohtunikud, punkt 1.1.050). 

10.6  Võistluste järgselt koostab võistluste peakohtunik kohustusliku aruande ja saadab selle koos antud 

võistluse kohtunike kogu kulude aruandega EJL-i ja kohtunike kogu esimehele 1 nädala jooksul. 

Võistluste korralduse kvaliteedi hindamiseks on võistluste peakohtunikul õigus määrata osalenud klu-

bide esindajate seast veebikeskkonnas küsimustikule vastajad. 

11. EESTI JALGRATTURITE REITING 

11.1. EJL-i reitingut peetakse individuaal- ja klubide arvestuses 2021. aastal  1. oktoobrist 2020 ja lõpeb 

kuni 30. septembrini 2021. Cyclo-crossi võistluste punktid kantakse järgmise hooaja reitingutabelisse. 

11.2. Reitingusse annavad punkte EJL-i kalendris registreeritud võistlused vastavalt omistatud kategooriale, 

vt Lisa 2 EJL reiting, Lisa 3 tabelid.   

11.3. EJL koostab täiskasvanutele ja noortele eraldi alade – maantee-, maastikuratta-, trekisõidu, cyclo-

cross´i ning BMX-krossi individuaalsed ja klubide reitingutabelid ning kõikide alade kokkuvõttes klu-

bide reitingu. 

11.3.1. Individuaalses ja klubide reitingus saadakse paremusjärjestused punktide summeerimisel vastavate 

tabelite, vt Lisa 3, alusel. 

11.4.  Võistkonnasõitudes jagatakse saavutatud koha punktid meeskonna liikmete vahel, vt Lisa 2,  juhendi ja, 

vt Lisa 3, tabelite alusel ja kantakse individuaalsesse reitingutabelisse. Absoluutklassidele korraldatud 

sõitudes antakse kõigi võistkonna liikmete punktid tugevama võistlusklassi individuaalsesse reitingu-

tabelisse. 

11.5. Reitingupunkte andvatel võistlustel, kus stardivad koos mitme võistlusklassi võistlejad, antakse punkte 

reitingusse ainult ühes võistlusklassis, mille fikseerib võistlusjuhend. Reitingupunkte andev võistlus 

http://www.ejl.ee/organisatsioon/dokumendid/reglemendid/
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(EMV, UCI CN, 1. või 2. kat.) korraldatakse ainult ühele vanuseklassile. Juhul kui starti lubatakse ka 

teiste võistlusklasside sportlasi, saavad nad ainult juhendis määratletud sihtgrupi reitingupunktid. 

12. EESTI MEISTRIVÕISTLUSED 

Eesti Meistrivõistluste korraldamise eesmärk on selgitada Eesti Vabariigi meistrid maantee-, treki-, 

maastikurattasõidu, cyclo-cross´i ja BMX-krossi erinevatel aladel ning võistlusklassides. EMV on üht-

lasi aluseks erinevate võistlusklasside Eesti koondiste selgitamisel rahvusvahelistel tiitlivõistlustel osa-

lemiseks ja OM kandidaatide valikul. 

EJL EMV-d olümpia- ja mitteolümpiaaladel korraldatakse ainult UCI sportlase litsentsi omavatele rat-

turitele. 

 

Võistlused annavad punkte Eesti reitingutabelisse, vt Lisa 3 tabelid, ja noortespordi rahastamise jao-

tusse. 

 

Eesti MV-te alad kuuluvad 1. kategooriasse kus arvestatakse koefitsiente, vt Lisa 2.  

Eesti Meistrivõistlused viiakse läbi järgmistel aladel ja järgmistele klassidele: 

12.1 Maanteesõit***: 

12.1.1 Kriteerium (N/ME, N/MU, N/MJ, N/M16, *Sport ja **Seeniorid ühises absoluutklassis). 

Võitjad selgitatakse ühe võistlusena. 

12.1.2 Mitmepäevasõit (Sen1-7)  

12.1.3 Eraldistardiga sõit (N/ME, N/MU, N/MJ, N/M16, SEN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, *Sport) 

12.1.4 Ühisstardiga sõit (N/ME, N/MU, N/MJ, N/M16, SEN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  *Sport) 

 

12.2 Maastikurattasõit***: 
12.2.1 Maastikurattakross XCO (N/ME, N/MU, N/MJ, N/M16, SEN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, *Sport) 

12.2.2 Teatekross. Võistkondi tohib koostada ainult klubilise kuuluvuse alusel. Iga sportlane saab osaleda 

ainult ühes sõidus. Kasutada võib ka cyclo-cross´i ratast. Võistlused toimuvad viiele võistlusklassile alljärg-

nevalt: 

 ● “NOORED”: Võistkonda kuuluvad 3 sportlast järgmistest klassidest: M14 üks sportlane, M16 üks 

sportlane, MJ üks sportlane, kusjuures noorema N/M klassi sportlasega saab vanemat asendada (alates 

M14 klassist). N14-NJ klassi tütarlapsega saab asendada üks klass nooremat poissi. 

 ● “TÜTARLAPSED”: Võistkonda kuuluvad 2 tütarlast N14 kuni NJ klassidest, kusjuures nooremaga 

saab vanemat asendada. 

 ● “MEESTE ABSOLUUTKLASS”: Võistkonda kuulub 3 meessportlast alates MJ vanuseklassist. 

 ● “NAISTE ABSOLUUTKLASS”: Võistkonda kuuluvad 2 naissportlast sõltumata klassist. 

 ● “SEENIORIDE ABSOLUUTKLASS”: Võistkonda kuulub 3 seeniori või sportklassisportlast. 

(meeste absoluutarvestusest võetakse välja kolmest seeniorsportlasest koosnevate tiimide esikolmik). 

12.2.3 Maastikurattamaraton XCM (N/ME, SEN 1, 2, 3, 4, 5, *Sport) 

12.2.4 Mäestlaskumine, DHI (N/MJ, N/ME, N/MSen – võistelda võivad ka Sen1, J ja U23 klassid) 

 

12.3 Trekisõit***: 

12.3.1 Sprint: (N/MJ, N/ME, Seenior 1-5).  
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12.3.2 Keirin: (Seenior 1-5). 

12.3.3 500 m p/s sõit: (Seenior 1-5). 

12.3.4 Individuaalne jälitussõit: 3 km (Seenior 1-5) 

12.3.5 Scratch: (Seenior 1-5) 

12.3.6 Omnium (N/M16, N/MJ, N/ME) 

 

12.4 CYCLO-CROSS*** (N/ME, N/MU, N/MJ, N/M16, SEN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, *Sport). 

 

12.5 BMX 

12.5.1 BMX-krossi Eesti Meistrivõistlused viiakse läbi vastavalt UCI BMX-krossi võistlusmäärustikule 

M/N10–M/NE, Cruiser vanuseklassile (seeniorid vanus 30+). M/N5-8 võistlusklassis selgitatakse Ees-

ti esivõistluste võitjad. Kuni M/N16 vanuseklassile selgitatakse meistrid nelja etapi kokkuvõttes, alates 

N/MJ ühe võistlusena. Meistrivõistlustel avatakse vanuseklass juhul, kui osalejaid vastavas vanuse-

klassis on tüdrukuid vähemalt 3 ja poisse vähemalt 4. 

12.5.2 BMX freestyle park***: ME 

* Sport-võistlusklassis selgitatakse Eesti esivõistluste võitjad EMV-l kavas olevatel aladel. 

** Kriteeriumisõidus selgitatakse kokkuvõttes Sport- ja Seenior-klasside Eesti esivõistluste võitja abso-

luutklassis. 

*** Meistrivõistlustel avatakse vanuseklass juhul, kui M16-MSen4 klassis on osalejaid vähemalt 4, N16-

NSen, MSen5-8 vähemalt 3. Kui võistlejaid on vähem kui vastavalt 4 või 3 liidetakse nad tugevama 

vanuseklassi samast soost võistlejatega. 

 

12.6. Eesti Meistrivõistlusteks kinnitatud kuupäevadel ei tohi EJL-i liikmed korraldada teisi 1. või 2. kate-

gooria jalgrattavõistlusi samadele klassidele samadel võistlusaladel. 

12.7. EJL sõlmib Eesti Meistrivõistluste korraldajaga lepingu EMV-te läbiviimiseks. 

12.8. Juhul, kui EJL-i liikmetelt korraldusõiguse saamise kohta taotlusi ei laeku, võib EJL-i peasekretär 

sõlmida lepingu selle EJL-i liikmega, kes on nõus võistlust läbi viima. 

Eesti Meistrivõistluste läbiviimist juhib EJL-i peasekretär. EJL-i Kkohtunike Kkogu juhatus nimetab 

EMV-te peakohtuniku. Teised kohtunikud kutsub võistlusele korraldaja, kooskõlastades kutsutavad 

eelnevalt peakohtunikuga. EMV-d viiakse läbi EJL-i võistlusreglemendi ja UCI võistlusmääruste järgi, 

milleks koostab korraldaja nõuetele vastava võistlusjuhendi. 

12.9. Paremusjärjestuse selgitamine: 

12.9.1 EMV-d annavad punkte Eesti reitingutabelisse vastavalt reitingutabelile, vt Lisa 3.  

12.10. Autasustamine: 

12.10.1EMV-l esikohale tulnud EJL-i litsentsiga jalgratturile omistatakse vastava klassi Eesti Vabariigi 

MEISTRI tiitel ja teda autasustatakse EJL-i kuldmedali ja diplomiga. Ühtlasi autasustatakse Eesti Va-

bariigi MEISTRIT meistrisärgiga. II ja III kohale tulnud EJL-i litsentsi omavaid jalgrattureid autasus-

tatakse vastavalt hõbe- ja pronksmedali ning diplomiga. Esimese kolme hulka jõudnud külalisvõistle-

jaid EMV medalitega ei autasustata. Naisvõistlejaid, kes võistlevad koos meesvõistlejatega juhendis 

lubatud tingimustel ja tulevad auhinnalistele kohtadele, autasustatakse võrdsetel alustel meesvõistleja-
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tega. Võistkondlikel aladel autasustatakse lisaks individuaalsele autasustamisele ka klubisid vastavalt 

I, II või III koha diplomiga. 

13. EESTI MEISTRISÄRK 

13.1. Eesti Jalgratturite Liit autasustab EESTI MEISTRISÄRGIGA individuaalsetel aladel Eesti meistriks 

tulnud järgmiste klasside jalgrattureid: 

13.1.1. Maanteesõidu tempo- ja grupisõidus: N/ME, N/MU, N/MJ; 

13.1.2. Maastikurattasõidus: XCO – N/ME, N/MU, N/MJ;  XCM – N/ME; DHI – N/ME, N/MJ. 

13.1.3. BMX-krossis: N/ME, N/MJ, N/M16, N/M14, N/M12, N/M10 

13.1.4. Cyclo-crossis: N/ME, N/MU, N/MJ. 

13.1.5. BMX freestyle park: ME 

12.1.6. Trekisõidus omniumis ja sprindis: N/ME, N/MJ 

13.2. Meistrisärgiga kaasnevad kohustused: 

13.2.1. Meistrisärgis võistlemine on meistrisärgi omanikule auasi ja kohustuslik kõigil sama ala ja sama klassi 

võistlustel kuni uue Eesti meistri selgitamiseni järgmisel aastal. 

13.2.2. Eesti eksmeister võib oma klubi särgi varrukate ääristel ja krael kasutada Eesti meistrisärgi (sinine, 

must ja valge) värve. 

13.2.3 Ametlikul autasustamistseremoonial üle antaval Eesti meistri särgil ei tohi olla teisi reklaame peale 

EJL-i poolt lubatute. 

13.2.4 Eesti meister võib oma meistrisärgil kanda teisi reklaame alates ametliku autasustamise päevale järg-

nevast päevast kuni järgmistele Eesti Meistrivõistlustele eelneva päevani. 

14. VÕISTLEJATE REGISTREERIMINE 

14.1. Eelregistreerimise EJL-i kalendris olevatel võistlustel osalemiseks teevad klubid vastaval blanketil 

http://www.ejl.ee/organisatsioon/dokumendid/ hiljemalt kaks kolm tööpäeva enne võistluste algust 

kella 24.00-ks, juhul kui juhend ei näe ette teisiti. 

14.2. Litsentside kontroll ja osalusmaksude tasumine võib toimuda võistluspäeva hommikul (kui konkreetse 

võistluse juhend ei näe ette teisiti) ning lõpeb hiljemalt kaks tundi enne võistluste esimese stardi al-

gust. 

14.3. Esindajate koosolek, startijate lõplik kinnitamine, numbrite ja stardimaterjalide väljastamine toimub 

vastavalt konkreetse võistluse juhendile, kuid mitte hiljem kui üks tund enne võistluste algust (va tem-

posõidud, milliste puhul toimub koosolek mitte hiljem kui kaks tundi enne võistluste algust). 

http://www.ejl.ee/organisatsioon/dokumendid/
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15. KLUBIST KLUBISSE ÜLEMINEKU KORD 

15.1. Klubi vahetus on üldjuhul lubatud ajavahemikul jooksva aasta 20. novembrist kuni 20. detsembrini. 

15.2. Klubist lahkumiseks peab klubi liige alates N/M16 klassist esitama klubi juhatusele vastava avalduse 

hiljemalt 20. novembril. 

15.3. Pärast varaliste kohustuste täitmist annab klubi juhatuse esimees või tema volitatud esindaja oma kirja-

liku nõusoleku sportlase ülemineku kohta. EJL väljastab jalgratturile uue klubi litsentsi alates klubiva-

hetusele järgneva aasta 1. jaanuarist. 

15.4. Klubi liikme ja klubi vahelisi materiaalseid nõudmisi lahendatakse vastavalt nende vahel sõlmitud 

lepingutele ja Eesti Vabariigi seadustele. 

15.5. Jalgratturite üleminekutest tulenevate nõudmistega EJL ei tegele. 

Eesti Jalgratturite Liidu võistlusreglemendis reguleerimata küsimuste lahendamisel juhindutakse UCI 

määrustikust. 
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Lisa 1. 

1. ÜLEKANNETE ARVUTAMINE, SOOVITUSLIK: 

Ülekanne on vedava ja veetava hammasratta hammaste arvu suhe ehk teisisõnu: 

ratta edasiliikumise maa pikkus vända ühe täispöörde ajal, mõõdetuna meetrites. 

Ülekanne meetrites: 

  H 1 

------ x 2,135* - ratta ümbermõõt meetrites, mis on võetud UCI 

  H 2    poolt aluseks noorte ülekandepiirangute arvutamisel. 

* Koefitsent on teoreetiline ja ei oma jäävat väärtust tulenevalt erinevate 

tootjate rehvide erinevatest kõrgustest. 

H 1 - vedava hammasratta hammaste arv 

H 2 - veetava hammasratta hammaste arv 

 

2. KESKMISE KIIRUSE ARVUTAMINE: 

   distantsi pikkus km 

 ------------------------ x 3600 = km/h 

       läbitud aeg s 

 

Lisa 2. 

 EJL reitingu koostamise juhend 

1. Reiting 

1.1. Reitingutabelis on esindatud ratturid, kes on omandanud alaliidu litsentsi ja saanud sellega rahvusliku 

ID-koodi.  

1.2. Reitingutabeli punkte teenitakse UCI kat (ka EMV) ja Eesti kalendri (edaspidi EK) 1. kat ja 2. kat 

võistlustelt. Hobiratturi litsentsi omanikud 3. kat võistlustelt. 

1.3. Hooaja lõikes arvestatakse ainult antud ala 12 parimat punktisummat EK võistlustelt, velotuur koos 

etappidega on 1 võistlus (reitingutabelisse lähevad kõik velotuuri etapid kokku liidetuna + kokkuvõte) 

1.4. Rahvusvahelistelt UCI-kategooria võistlustel teenitud punkte arvestatakse kui boonust lisaks EK võist-

lustele (13 „võistlusena“). UCI/EMV-l arvestatakse ainult UCI punkte, millele lisatakse osaluspunkt 

igale lõpetajale (Eesti reitingu punkte ei arvestata). 

1.5. UCI ja Eesti reitingupunktide kokkuvõte tehakse 01. oktoobriks. 

1.6. Igal üritusel antakse osaluspunkt hobiratturi litsentsi omavale inimesele. 

 

2. Reiting, N/MJ ja vanemad  

2.1. Reiting koostatakse absoluutarvestuses, meestele ja naistele eraldi alates N/MJ vanuseklassist ja  va-

nemad, mille põhjal koostatakse vanuserühma ja klubide reitingud. 

2.2. Naistele koostatakse EK võistlustel eraldi finišiprotokoll väljavõtte alusel absoluutprotokollist, mille 

põhjal koostatakse naiste reitingutabel.  
2.3. Võistkondlikel aladel saab iga võistkonna liige pool tabelis näidatud punktisummast. 

2.4. Kõik sportlased, kes kvalifitseeruvad esindama Eesti koondist UCI võistlustel, teenivad 10 punkti. 
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     Tiitlivõistlustel esindamine annab 20 punkti. Vastava informatsiooni edastab iga vastutav treener ala-

liidule nädala jooksul peale võistlustel käiku. 

2.5. BMX-krossi reiting koostatakse alates M/NJ vanuseklassist. 

  

 

3. Reiting, noored  

3.1. Noorte reitingu tulemused edastatakse riiklikesse ametkondadesse noortetoetuste taotlemiseks.  

3.2. Noorte reitingut peetakse ainult Eesti MV aladelt kogutud punktide põhjal. 

3.3. Noorte MNT, CX, TREKK, MTB reiting koostatakse  M/N164-M/NU vanuseklassi sportlastele.  

Kehtivad piirangud vastavalt punktile 5.2.3.  

3.4. BMX-krossis antakse osaluspunkte alates 6-ndast eluaastast M/N6 vanuseklassist, reitingupunkte ala-

tes M/N16 vanuseklassist  

3.6. EMV ja OM aladel on koefitsient 2, mitte-OM aladel 1. 

3.7. M/N 14 ja nooremad ratturid teenivad osaluspunkte OM aladel 2 punkti ja mitte-OM aladel 1 punkti.  

 

4. Reiting, hobirattur                                                                         

4.1. Hobiratturi litsentsi omav sportlane saab koguda EK igalt osavõetud võistluselt ühe osaluspunkti. 

4.2. Hobiratturi võistlusklassist edasi vanusegrupina määratletud võistlusklassi on võimalik tõusta tingimu-

sel, kui kogutakse vähemalt 6 punkti jooksva aasta jooksul. 

 a. Arvestust peetakse parima hobiratturi ja hobiratturite klubi väljaselgitamiseks. Litsentseeri-

tud hobirattur teenib nii endale kui klubile osaluspunkte; klubi peab olema EJL-i liige. 

 

 

5. Koefitsendi arvestamine täiskasvanute absoluutarvestuse tabelisse 

Reitingu koefitsienti arvestatakse lähtuvalt võistluse kategooriast, osalejate arvust üritusel ja selle kor-

ralduse pikaajalistest traditsioonidest 

 

Kategooria       Koefitsent 

 1. Kat ja EMV     1 

 

 

 2. kat  

   EJL kalender     0,6 

 

 1. ja 2. kat eraldi vanusegrupi võistlus,  
v.a võistlused kus peetakse täiskasvanute  
absoluutarvestust      0,4 

1. ja 2. kat võistlus, kui osalevad alla 

viie (5) klubi ratturid                                                     0,5 

 

Näited: 

Seeniorid 6   

EMV on koefitsient 2 (EMV koef.)  x  0,4 (eraldi vanusegr. võistlus) x 0,5 (alla 5 klubi) = 0,4 

Juuniorid  

EMV on koefitsient 2 (EMV koef.)  x 0,4 (eraldi vanusegr. võistlus) = 0,8   

 

5.1. Koefitsendipunktid 

Koefitsendile liidetakse koefitsendipunktid , va. EMV, järgnevalt:                                                  

startijaid distantsile üle 1000 (litsentsiga)  0,6                    

startijaid distantsile 300-999 (litsentsiga)  0,4                               

startijaid distantsile  100-299 (litsentsiga)  0,2                               

startijaid distantsile 50-99 (litsentsiga)   0,1                               

üritused, millel traditsioonid üle 20 aasta  0,1 
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Näide:  2. kat võistlus, osalejaid üle 1000. Omab traditsioone üle 20 aasta.  

Koefitsient kokku: 0,6(kategooria koefitsient) + 0,6(startijaid üle 1000) + 0,1(traditsioonid) = 1,7       

 

 b. EMV-te olümpiaaladel eraldi koefitsendi punkte ei arvestata, punkte jagatakse vastavalt 

punktitabelile. 

 c. Trekisõidu, BMX-krossi ja cyclo-crossi võistlustel koefitsiente ei arvestata startijate arvu 

alusel, vaid ainult vastava kategooria koefitsiendi määrale. 

 

6. Klubide reiting 

 

6.1. Kõikidel distsipliinidel peetakse eraldi klubide ja individuaalset arvestust. 

Distsipliinid on: maanteesõit, maastikurattasõit, Cyclo-Cross, BMX-kross, trekisõit. 

   

6.2. Kõikidel distsipliinidel arvestatakse klubi kõigi sportlaste individuaalset punktisummat hooaja lõpuks.  

 

6.3. Klubide absoluutreiting koostatakse kõiki jalgrattaspordialasid arvestades järgmiste printsiipide alusel:

              

1. Iga distsipliini klubi reitingu koostamisel saab esimene klubi nii palju punkte, kui oli sellel alal eri-

nevaid kohti kirja saanud klubisid. Iga järgnev klubi saab 1p vähem. Esimest 5 klubi premeeritakse boo-

nuspunktidega järgnevalt: 10, 6, 4, 2, 1; kui antud distsipliinil osales vähem kui viis klubi, siis boonus-

punkte ei jagata 

 

2. Üldarvestuse klubide reitingu koostamisel liidetakse kõigilt distsipliinidelt kogutud klubiarvestuse 

punktid.   

 

6.4. Võrdsete punktide korral parima klubi selgitamisel arvestatakse klubide alade reitingu parimaid tulemusi. 

          

6.5. Parima hobiratturite klubi arvestuse tarvis liidetakse kõik klubi nimekirjas olevate hobiratturite teenitud 

punktid erinevatel aladel.           

   

6.6. Parim noorteklubi selgitatakse samal põhimõttel.        

  

 Näide:         

    MNT   BMX  Cyclo-cross         Trekk      MTB  TRIAL  SAALIPALL KOKKU 

 1. ABS  36 15 20  21 27   119 

 2. DGE  10 15 16   22   94 

 3. TRT  28 7 12  13 19   79 

 4. NVX  25 4 9  10 16   64 

 5. TML  23 2 7  8 14   54 

 6. TNT  21  5  6 12   44 

 7. EMT  20  4  5 11   40 

 8. LKC  19  3  4 10   36 

 9. KKK  18  2  3 9   32 

 10. HBW  17  1  2 8   28 

 11. CVB  16    1 7   24 

 12. LMN  15     6   21 

 13. UUD  14     5   19 

 14. SKL  13     4   17 

 15. SLO  12     3   15 

 16. CFR  11     2   13 

 17. LHV  10     1   11 

 18. PRT  9        9 

 19. EJK  8        8 

 20. KJK  7        7 

 21. ZXC  6        6 

 22. IYT          5 

 23. BMW  4        4 
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 24. RTH  3        3 

 25. IRC  2        2 

 26. VVJ  1  
 

 

Lisa 3. 

Reitingutabelid 1.  

MAANTEESÕIT 

 

KOHT UCI EK GRUPP,   EK ERALDISTART  EK PAARISSÕIT, 

TUURI KOKKUVÕTE TUURI ETAPP,   MEESKONNASÕIT 

KRITEEERIUM    

1 1=1  30   15   8 

2   25   10   5 

3   20   5   3 

4   15   4   2 

5   10   3   1 

6   9   2   1 

7   8   1   ... 

8   7   1  

9   6   … 

10   5   

11   4   

12   3   

13   2   

14   1   

15   1   

16   …  

… 

 

Märkus siin ja järgnevates tabelites: Iga järgnev „…“-ga tähistatu võrdub 1p omistamisega  
 

 

Reitingutabelid 2.  

MAASTIKURATTASÕIT 

  

 XCO,XCM,XCE, 

XCC,XCS,DH,4X,  EK, MTB Olümpiaala,   EK, MTB mitte OM ala, 

END UCI    Velotuuri kokkuvõte   Velotuuri etapp 

1 1=1    55    30 

2     45    25 

3     35    20 

4     30    15 

5     25    10 

6     20    5 

7     15    4 

8     10    3 

9     5    2 

10     3    1 

11     1    1 

12     1    … 

13     …  

14 
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Reitingutabelid 3.  

CYCLO - CROSS 

KOHT UCI EK  

1 1=1 50 

2  30 

3  20 

4  15 

5  12 

6  10 

7  7 

8  5 

9  3 

10  1 

11  1 

12  … 

… 

 

 

 

Reitingutabelid 4.  

TREKISÕIT, BMX-KROSS 

   

 UCI EK  

1 1=1 20 

2  17 

3  15 

4  13 

5  11 

6  9 

7  8 

8  7 

9  6 

10  5 

11  4 

12  3 

13  2 

14  1 

15  1 

16  1 

17  1 

18  1 

19  1 

20  … 


