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I Otepää Rattaralli
EJL 2. kategooria

VÕISTLUSTE JUHEND
Otepää Rattaralli eesmärk on tutvustada Lõuna-Eesti ning eriti Otepää ümbruse ilusat loodust ja kitsaid,
käänulisi ning lainelisi teid mis on omased just sellele Eesti piirkonnale. Otepää Rattaralli nihutame piire
on loodud haldusreformi esimeseks aastapäevaks, eesmärgiga pidada meeles liitunud valdasid,
võistlustrass on valitud nii, et see puudutab ühinenud valdade piire.
Otepää Rattaralli korraldaja on MTÜ Otepää Rattaklubi.
Otepää Rattaralli korraldus toimub vastavalt käesolevale võistlusjuhendile ja Eesti Jalgratturite Liidu (EJL)
võistlusreglemendile. Otepää Rattaralli on registreeritud EJL kalendris 2. kategooria võistlusena ning
toimub pühapäeval, 29. aprillil 2018.a. Otepää vallas, Valgamaal.
Võistluskeskus asub Tehvandi staadionil Tehvandi Spordikeskuses aadressiga Nüpli küla 67408, Otepää
vald, Valgamaa.

Osavõtjad ja distantsid
Põhidistantsil on lubatud osaleda kõigil kes sündinud 2003 aastal ja varem ning on EJL või mõne teise
riigi Rahvusliku Jalgratturite Liidu sportlase või harrastaja litsentsi omanik.
Minirallil saavad osaleda 11 - 14 aastased noorsportlased ja harrastusratturid.
Lastesõitudel saavad osaleda 6 – 10 aastased lapsed. Lastesõit ei ole võidusõit, kuid iga osaleja saab meene.
Võistluskeskus ja võistlustrass suletakse kell 17.00

Võistlusklassid
Põhisõit 66km
M

1998 ja varem sündinud

N

1998 ja varem sündinud

M/NJ

2000 – 2001 sündinud

M/N16 2002 – 2003 sündinud

Miniralli 25km

M/N14 2004 - 2005 sündinud
M/N12 2006 – 2007 sündinud

Lastesõidud
6 kuni 8-aastased

1,5km

8 kuni 10-aastased

3km

Registreerimine ja majandamine
Registreerimine Otepää Rattaralli põhisõidule (v.a. registreerumine kohapeal) toimub ainult internetis
veebilehel: www.sportos.eu .
Minirallile ja lastesõitudele saab registreeruda ainult kohapeal.
Osavõtumaksud
Eelregistreerimine põhisõidule 21.02. – 26.04.2018 – 20€.
Registreerimine põhisõidule võistluspäeval kohapeal – 35€.
Minirallile registreerimine kohapeal 10€.
Lastesõidud on osalustasuta.
Stardimaks sisaldab: tähistatud rada, stardinumbrit, ajavõttu (ainult korrektselt paigaldatud stardinumbri
puhul) ja tulemust protokollis, parimate autasustamist, vajadusel esmaabi.
Põhisõidu registreerimise I. voor lõppeb 24. aprillil 2018 kell 24:00
Võistluspäeval on võimalik registreeruda kuni kella 10.30-ni, tasudes rattaralli osalustasu sularahas.
Registreerimine toimub ühekordse ettemaksena.
Võistleja loetakse registreerunuks pärast osavõtumaksu laekumist korraldaja arveldusarvele.
Osavõtust loobumisel, olenemata põhjustest osavõtumaksu ei tagastata.
Võistlejate ja nende esindajate kulud jäävad lähetaja kanda.

Numbrite väljastamine ja ümberregistreerimine
Võistlejate numbrite väljastamine eelregistreerunutele 09.15 – 11.30.
Kohapeal registreerimine, ümberregistreerimine ja numbrite väljastamine kell 09.15- 11.00
Ümberregistreerimine toimub ainult võistluspäeval stardipaigas.
Lastesõitudele registreerimine võistluspäeval stardipaigas 09.30-11.30.
Kõik, kes registreeruvad põhidistantsile, kuid ei oma vähemalt 48 tundi enne võistluse toimumist EJL
võistluslitsentsi, tõstetakse automaatselt ümber lühikesele distantsile!

Orienteeruv ajakava
9.00

Võistluskeskuse avamine

9.15 - 11.00
9.15 - 11.30

Registreerimine ja ümberregistreerimine kohapeal (sh saateautode järjekorra loosimine)
Numbrite väljastamine eelregistreerunutele

9.15 - 11.30

Lastesõitudele registreerumine

11.30

Võistkondade esindajate koosolek

11.45

Stardikoridorid avatakse

12.00

Start põhisõidule 66 km

12.10

Start minirallile 25 km

13.20

Start lastesõitudele

15.00

Parimate autasustamine

17.00

Võistluskeskus ja võistlustrass suletakse

Autasustamine
Põhidistantsil autasustatakse absoluutarvestuse kolme parimat meest ja kolme parimat naist, kolme
parimat MJ ja NJ, kolme parimat M16 ja N16 ning parimat Seeniorit. Põhisõidul toimub ka 23. kilomeetril
vahefiniš, mille võitjat autasustatakse meenega. Minirallil autasustatakse kolme parimat N14, M14, N12,
M12 klassi ratturit.
Tehniline abi
Põhisõidu võistlejaid lubatakse saata saateautodega, saateauto juht peab omama kehtivat võistleja,
treeneri või manageri litsentsi. Sooviavaldus tehnilise abi sõiduki trassile saamiseks tuleb esitada
võistluste sekretariaati võistluspäeval kella 11.00-ks. Saateautode järjekord loositakse esindajate
koosolekul. Korraldaja ei taga trassil varuosi ega tehnilist abi. Katkestajatele on tagatud transport tagasi
stardipaika.
Toitlustamine
Peale finišit toitlustamine võistluslinnakus, kus iga osalenut ootab finišis karastusjook ja soe supp.
Meditsiiniline abi
Meditsiinilist abi osutatakse võistluse stardi-finiši paigas, võistluse ajal võistluste arsti autost ja vajadusel
kiirabibrigaadi poolt.
Karistused
Kohaldatakse vastavalt UCI võistlusmäärustele ja EJL võistlusreglemendile.
Muu oluline informatsioon
Kõigil sõitudel on kiivri kandmine kohustuslik. Võistlusest osavõtt toimub omal vastutusel. Peale sõitu
pesemisvõimalus Tehvandi Spordihoones. Rattaralli trass on liikluseks avatud. Osavõtjad on kohustatud

täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja liikluskorraldajate märguannetest. Ilma politsei või
rajaturvajate eskordita peavad võistlejad liikuma sõidutee parempoolses servas. Noorsportlased, kes
omavad EJL litsentsi, peavad järgima võistlusreglemendis määratud ülekandepiiranguid. Kõikides
startides osalejatel on keelatud kasutada mistahes tüüpi temposõidu varustust. Tulemused avaldatakse
veebiaadressitel www.ejl.ee ja www.sportos.eu . Registreerimisega kinnitab võistleja, et on tutvunud
võistlusjuhendiga. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu. Registreerimine
toimub veebiaadressil www.sportos.eu.
Võistluse korraldaja: MTÜ Otepää Rattaklubi.
Võistluse direktor: Andri Lebedev, 56697464
Võistluse peakohtunik: Teet Reedi 50 59086

