46. JALGRATTURITE TALIKROSS “ELVA – 2019”
Tartumaa 2019.a. lahtised meistrivõistlused talikrossis
EJL 3.kat.

25. Eesti Meistrivõistlused talikrossis
EMV kat.
1. Korraldus :
Tartumaa lahtised MV jalgratturite talikrossis korraldab: Elva JK Velorõõm
koostöös Elva Spordiliiduga.
Tartumaa lahtised MV on kaheetapilised. Esimene etapp toimub 26.01.2019.
ja teine etapp 09.02.2019. Teine etapp on ühtlasi Eesti MV talikrossis.
Võistluskeskus asub Elva Lauluväljakul. Võistluste algus mõlemal etapil 12.00
2. Osavõtjad:
Tartumaa MV talikrossis on lahtised ja individuaalsed. I etapil saavad osaleda kõik
soovijad, II etapil saavad osaleda ainult 2019.a. litsentsiga jalgratturid, väljaarvatud N/M12
klass, kus litsentsi ei nõuta.
Sihtgrupp: N/M12, N/M14, N/M16, N/MJ,N/MU, N/MEliit, MSen1, MSen2, MSen3+, MSport
klassid
3. Võistluste kategooria:
Talikrossi I etapp on EJL 3. kat. võistlus ja on ühtlasi aluseks II etapil stardirivistuse
määramisel. Talikrossi II etapp on EJL EMV kat. võistlus.
4. Eelregistreerimine:
Eelregistreerimine lõpeb I etapile 23.01.2019 ja II etapile 06.02.2019 kell 24.00.
Eelregistreerimine saata aadressil: elva.spordiliit@mail.ee
Arvestatakse ainult EJL vormil nõuetekohaselt täidetud ülesandmisi. Vastavad
vormid asuvad EJL kodulehel https://www.ejl.ee/organisatsioon/dokumendid/
5. Stardimaksud:
Mõlemal etapil on stardimaksud järgmised:
N/M12 2€; N/M14 5€; N/M16 7.-€; N/MJ 8.-€; N/ME 10€; N/MU 10€; MSport, MSen1,
MSen2, MSen3+ 10€.
6. Võistluskeskus:
Võistluskeskus on avatud mõlemal etapil kella 9.00 kuni 17.00.
Sekretariaat asub võistluskeskuses.
Osaluse kinnitamine, litsentsikontroll, stardimaksude tasumine, võistlusnumbrite väljastamine
toimub sekretariaadis mõlemal etapil kella 9.00 kuni 10.30.
Klubide esindajate koosolek toimub mõlemal etapil võistluskeskuses kell 11.30.
7. Võistluste programm
I etapil
II etapil
N12, M12
jooks 1 x 800m
jooks 1 x 800m
N14, M14, N16
jooks 1 x 1,5km
sõit kuni 20`
M16
jooks 2 x 1,5km
sõit kuni 30`
NJ, NU, NE, MSport, MSen3+
sõit kuni 30`
sõit kuni 30`
MJ, MSen1, M,Sen2
sõit kuni 40`
sõit kuni 40`
MU, ME
sõit kuni 50`
sõit kuni 60`

Rattaklass on vaba. Võistlustel kasutatakse cyclokrossi reegleid. Võib vahetada
jookse, ratast /ratta number peab minema rattavahetusel saadud rattale/.
Naelkummide kasutamine on keelatud. Jooksu etapil on naelkingade kasutamine
keelatud.
Vajadusel võidakse programmis teha muudatusi.
8. Võistlejate paremusjärjestuse selgitamine:
Võistlejate paremusjärjestus etapil selgitatakse võistlusmaa läbimiseks kulunud aegade
põhjal. Üldparemusjärjestus selgitatakse kahe etapi kokkuvõttes kogutud punktide alusel.
Punkte antakse mõlemal etapil ja igas vanuseklassis järgmiselt:
I koht
võistlejate arv + 10 p.
II koht
võistlejate arv + 7 p.
III koht
võistlejate arv + 5 p.
IV koht
võistlejate arv + 4 p.
V koht
võistlejate arv + 3 p.
VI koht
võistlejate arv + 2 p.
VII koht
võistlejate arv + 1 p.
VIII koht
võistlejate arv
Igale järgnevale kohale tulnud võistlejale antakse vastavalt üks punkt vähem.
Võrdse arvu punktide korral on määravaks parem koht viimasel etapil.
9. Tehniline abi:
Võistlejatele on lubatud anda tehnilist abi selleks ettenähtud boksis.
10. Meditsiiniline abi:
Esmast meditsiinilist abi osutatakse võistlejatele stardi-finišipaigas.
11. Autasustamine:
Autasustamine toimub kahe etapi kokkuvõttes, teisel etapil. Iga vanuseklassi I kohta
autasustatakse Tartumaa lahtiste MV medali ja diplomiga ning auhinnaga. II ja III kohta
kõigis vanuseklassides autasustatakse auhinna ja diplomiga.
Eesti MV I kohta autasustatakse EJL MV meistrimedali ja diplomiga ning
II-III kohta autasustatakse EJL MV medaliga ja diplomiga.
12. Karistused:
Karistusi kohaldatakse vastavalt UCI määrustele.
13. Muu info:
Liiga külmade ilmade (-15° C ja rohkem) korral võivad distantside pikkused
muutuda või võistlus isegi ära jääda.
NB! Klubidele. Parkimine toimub gümnaasiumi õuel ja Tenniseväljaku parklas.
Lauluväljkul on parkimine keelatud. Jooksudes startijatel palume rinnanumbrite
kinnitamiseks nõelad kaasa võtta. Jooksunumbrid palume peale võistlust
tagastada.
Võistluste peakorraldaja: Caspar Austa (tel 5184892, e-post caspar20@hot.ee)
Võistluste peakohtunik: Edgari Treier (tel 5028942, e-post edgari@hauakivid.ee)
Võistluste peasekretär: Anu Uin (tel 51979283, e-post elva.spordiliit@mail.ee)
Soovi korral on Tartumaa Tervisespordikeskuses võimalik ööbida. Info ja broneerimine
tel 55512492 või 7456333 www.tervisesport.ee

