JÄRVA RATTAMARATONI 2018 JUHEND
1.

Eesmärk:
Järva Rattamaratoni eesmärk on populariseerida jalgrattasporti

2.

Korraldus:
Järva Rattamaratoni korraldab MTÜ Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi

3.

Toimumise aeg ja koht:
Järva Rattamaraton 2018 toimub 24. juunil stardiga Järva-Jaanis Võllaste tervisepargis

4.

Võistluse ajakava:
10:00 Avatakse võistluskeskus
10:30–11:30 Võistlejate registreerimine ja numbrite väljastamine võistluskeskuses
12.00 Start põhisõidule 45 km
12:15 Start minimaratonile 4 km
13.50 Põhisõidu võitja orienteeruv finiš
14.30 Autasustamine

5.
•
•
•
•
•
•

Võistlusklassid põhisõidul:
Poisid 16-18 a.
Naised kuni 35 a.
Naised 35+
Mehed 19-39 a.
Mehed 40-49 a.
Mehed 50+

6.
•
•
•
•

Võistlusklassid minimaratonil:
Tüdrukud kuni 12 a.
Poisid kuni 12 a.
Tüdrukud 13-15 a.
Poisid 13-15 a.

7.

Põhisõidu rajakirjeldus:
Põhisõidu pikkus ca 45 kilomeetrit. Sõit toimub Järva-Jaani ja Koeru vahelisel lõigul. Stardist sõidame alustuseks paar
kilomeetrit suhteliselt tasast rohumaad. Ületame Piibe maantee ja jõuame Tamme karjääri kus esimeseks katsumuseks on
kilomeeter tehnilisemat sõitu. Järgnevalt paar kilomeetrit kruusa ja jõuame Pähu karjääri kus jällegi singli moodi lõik. Edasi
kümmekond kilomeetrit tehniliselt ja reljeefilt lihtsamaid kruusa-, metsa- ja põlluteid. Jõuame Koeru Laaneotsa
suusaradadele kus sõidame 4 kilomeetrise suusaringi. Väljume suusaradadelt ja kilomeetri pärast jõuame tagasi trassile
mida mööda tulime stardist. Sõidame nüüd tuldud teed tagasi Järva-Jaani. Saabudes Võllastele sõidame nüüd enne finisit
3,5 kilomeetrise minimaratoni ringi suusaraja ja lühikeste singlitega.
Trass on liikluseks avatud ja turvatud ristmikel abiliste poolt.

8.

Minimaratoni rajakirjeldus:
Minimaraton toimub Võllaste tervisepargi radadel kus suusaradade vahelduva reljeefiga lõigud vahelduvad lühikeste
tehniliselt kergemate singlitega.

9.

Muud olulist:
Osalejad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest ja võistlevad omal riisikol.
Kõik osalejad on kohustatud kandma kiivrit.
Peale finišit toitlustamine võistluskeskuses, kus iga osalenut ootab karastusjook ja soe supp.
Meditsiiniline abi kiirabibrigaadi poolt
Osavõtumaks põhisõidul 9 EUR, minimaraton tasuta.
Lisainfo jooksvalt Facebook´ Ist: Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi
Korraldaja kontaktandmed:
MTÜ Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi Teet Kallakmaa 5021263

teet.kallakmaa@neti.ee

