
JõuluKross CX 2018 

08. detsember 2018 

Tartu, Raadi mõisapark (Eesti Rahva Muuseum) 

JUHEND 

 
1. KORRALDUS 
Võistluse korraldaja on MTÜ CX Eesti. Võistlused viiakse läbi vastavalt käesolevale juhendile, vajadusel 
järgitakse UCI CX määruseid, EJL võistlusreglementi ja jõuluvanade eetikakoodeksit. 
 
2. AEG JA KOHT 
Võistlus toimub laupäeval, 08. detsember 2018 a Tartus, Eesti Rahva Muuseumi territooriumil. 

Võistluskeskus asub Raadi mõisapargis, link võistluskeskuse asukohale https://goo.gl/d4CLCm  
 
3. OSALEJAD 
JõuluKrossi võistlusel on osalemisõigus kõigil ratturitel, litsentsi olemasolu ei ole vajalik. 
 
4. VÕISTLUSED 
Vanuseklassidele M/N10, M/N12, M/N14 ja M/N16 toimuvad võistlused individuaalarvestuses. 
 
Põhisõit toimub paaristeatesõidu formaadis, kus iga meeskonnaliige annab peale ringi läbimist vahetuse 
edasi oma partnerile. Üldrvestust peetakse järgmistes kategooriates: 

meeskond (2 meest) 
naiskond (2 naist) 
segameeskond (1 naine ja 1 mees) 
 

Põhisõidu start antakse joostes, esimesena startiv meeskonnaliige jookseb peale stardivilet vahetusalasse, 
kust võtab oma ratta ning suundub ringile. Ratas võib olla asetatud vahetusalas maha või seda võib hoida 
ja võistlejale ulatada mittestartiv meeskonnaliige. Järgnevad vahetused võivad toimuda ratta seljas, 
vahetus antakse üle võistlejatevahelise kehapuutega ning vahetus peab toimuma vahetusala piires. 
 
Soovi korral või sobiliku paarilise puudumisel võib põhisõitu sõita ka üksikvõistlejana, sellisel juhul ei pea 
võistleja trahviringi läbima, sõltumata kasutatavast rattaklassist. 
 
Ilma paariliseta võistlejad pannakse soovi korral paaridesse võistluspaigas, 15 min enne starti. 
 
NB! Kõik põhjapõdra-, päkapiku- või jõuluvana TÄISkostüümis startivad võistlejad saavad stardieelise! 
 
5. RATTAKLASS  

 Võistlusklassides M/N10 ja M/N12 ratta- ja rehvipiirang puudub.  

 Võistlusklassides M/N14, M/N16 ratta ja rehvipiirang puudub, kuid mitte-CX rattaga startival 
võistlejal tuleb igal ringil läbida lühike trahviring. 

 Põhisõidu rattaklassiks on CX ratas, kus on lubatud kasutada rehve laiusega kuni 33 mm (rehvil 
olev tootjapoolne tähistus).NB! Lubatud on kõigi teiste rataste kasutamine, kuid sellisel juhul 
tuleb võistlejal läbida igal ringil lühike trahviring! Põhisõidul osalevad naisvõistlejad (ka 
segavõistkonnas võistlevad naisvõistlejad) ei pea trahviringi tegema, sõltumata nende 
kasutatavast rattaklassist. 

 

https://goo.gl/d4CLCm


6. VANUSEKLASSID  
Võistlus viiakse läbi järgmistele vanuseklassidele: 
M/N10: sündinud 2008 või hiljem 
M/N12: 2006-2007 
M/N14: 2004-2005 
M/N16: 2002-2003 
Põhisõit: mehed ja naised, kes sündinud 2001 või varem 
 
7. REGISTREERIMINE 
Eelregistreerimine toimub e-posti aadressil joulukross@cxeesti.ee  ja lõpeb 07. detsembril 2018 kell 
23.59. 
 
Startijate lõplik kinnitamine, stardimaterjalide ja numbrite väljastamine toimub 08. detsembril 2018 a. 
kell 10.00-13.15 võistluskeskuses. Stardimaksude tasumine toimub kohapeal sularahas. 
 
8. STARDIMAKSUD  
M/N10    5€ 
M/N12     5€ 
M/N14   5€ 
M/N16    5€ 
Põhisõit (ühe võistleja kohta) 10€ 
 
NB! Kõik põhjapõdra-, päkapiku- või jõuluvana TÄISkostüümis (ainult päkapikumütsist ei piisa!) 
startivad noorvõistlejad (kolm esimest starti) stardimaksu tasuma ei pea, põhisõidust osavõtjatele on 
stardimaks 5€ võistleja kohta! 
 
9. VÕISTLUSKESKUS 
Võistluskeskus asub stardipaigas ja on 08. detsembril 2018 a. avatud kell 9.00-17.00 
Võistkondade esindajate koosolek kohtunike kogu liikmete osavõtul toimub 08. detsember kell 11.00 
võistluskeskuses. 
 
10. AJAKAVA   
Tegevus     Kellaaeg  Võistlusklass    Kestus 
Numbrite väljastamine    10.00-13.15 (kuni 15 min enne vastavat starti) 
 
Võistkondade esindajate koosolek  11.00 f  inišijoone juures.  
 
I start      12.00          N/M10, N/M12     15 min. 
II start      12.20          N/M14    25 min. 
III start      12.50         N/M16    35 min. 
IV start  PÕHISÕIT   13.30          Mehed ja naised    60 min. 
 
Autasustamine     12.55         N/M10, N/M12, N/M14 
Autasustamine     14.40         N/M16 ja Põhisõit 
 
11. RAJAINFO 
Võistlus toimub 1.5-2 km pikkusel ringil.  
Võistluspäeval on võistlusrada soojenduseks avatud kell 10.00-11.50 
 
12. ERITINGIMUSED 
Kui mõnes võistlusklassis on registreeritud alla 10 osavõtja, on kohtunike kogul õigus see start liita teise 
sobiva võistlusklassi stardiga. Vastava otsuse teeb kohtunike kogu teatavaks esindajate koosolekul.  
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13. AUTASUSTAMINE 
Individuaalvõistlusklasside kolme paremat autasustatakse meenega. 
Põhisõidu arvestuses autasustatakse kuute esimest meeskonda ning kolme esimest naiskonda ja kolme 
esimest segameeskonda meenega. Põhisõidu individuaalarvestuses autasustatakse kolme esimest 
võistlejat meenega. 
14. TEHNILINE ABI JA TOITLUSTAMINE 
Võistkondadel on õigus saata oma esindaja koos tööriistade ja tagavaraosadega tehniliseks abiks 
ettenähtud tähistatud punkti, võistlejatel on lubatud igal ringil ratast vahetada. Tehnilisest alast läbisõit 
ilma ratast vahetamata või tehnilist abi saamata ei ole lubatud. Võistlejate jootmine ei ole lubatud.  
 
15. MEDITSIINILINE ABI 
Meditsiinilist abi osutatakse võistluse stardi- ja finišipaigas. 
 

16. PROTESTID, KARISTUSED 
Kirjalikke proteste võetakse vastu kuni 30 minutit pärast vastava vanuseklassi võitja finišeerimist. 
Võistlustel kohaldatakse karistusi vastavalt jõuluvanade aukoodeksile. 
 
17. MUU INFO 
Korraldaja: MTÜ CX Eesti: info@cxeesti.ee  
Võistluste korraldajad:  

Steven Puhm, tel. 5517876; e-post steven@taaramaeklubi.ee  
Lauri Peil, tel 56566427, e-post lauri@cxeesti.ee  
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