Kinnitatud 16.07.2018
Teet Reedi

SIHVA I GP
EJL 3 kat
Sihva, Otepää vald, Valgamaa
05.08.2018

1. Korraldus
Sihva GP korraldab Otepää Rattaklubi vastavalt EJL määrustele. Võistlus toimub
05.08.2018. Võistluste direktor on Andri Lebedev +37256697464
andri.lebedev@gmail.com
2. Osavõtjad
Sihva GP on avatud EJL või mõne muu UCI alaliidu MJ, ME, MU, NE, Sen1,
Sen2, Sen3 ja Sen4 litsentsi omavatele sportlastele.
3. EJL (UCI) edetabel
Võistlus toimub 3 kategooria võistlusena ja EJL reitingutabelisse punkte ei
anna.
4. Võistlusse distants ja trass.
Sihva GP toimub Sihva-Arula-Pühajärve-Sihva 16,5 km ringil, stardi ja finišiga
Sihval. Sõidetakse 8 ringi, distantsi kogupikkus on 8x16,5 = 115,5 km
Võistluse start antakse vana Sihva poe parkla kõrvalt, ringide arvestus ja finiš
toimuvad Pühajärve kooli ees.
Start on kell 15:30
5. Registreerimine
Eelregistreerimine toimub EJL ametliku ülesandmislehe alusel aadressil
otepaarattaklubi@gmail.com kuni 03.08.2018.
Litsentsi omavad võistkondade esindajad saavad võistlejate numbrid kätte 5
augustil ajavahemikus 13.30-14:15.
Võistkondade esindajate koosolek korraldatakse vastavalt UCI määruste §1.2.087,
kohtunike kogu liikmete osavõtul, 14.30, Võistluskeskuses, Vana Sihva poe
Parklas.
6. Majandamine
Võistlejate ja esindajate kulud katab lähetav organisatsioon.
Stardimaksud:
Eelregistreerimisel 20 €
Koha peal registreerides 30€
7. Võistluskeskus
Võistluskeskus stardis asub Vana Sihva poe parklas,
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Sihva küla, Otepää vald, Valgamaa. Võistluskeskus on avatud Pühapäeval,
05.augustil 2018 kell 13.30-19.00.
8. Raadiosaatjad
Võistluse informatsiooni edastatakse EJL raadiosaatjate sagedustel kanal 16.

9. Auhinnad
Autasustamine toimub 15 min pärast esimeste lõpetamist finišijoonel
autasustamise poodiumil.
AUHINDADE TABEL

AUHINDADE KOGUVÄÄRTUS – 440€
1. koht 200€
2. koht 100€
3. koht 50€
4. koht 30€
5. koht 30€
6. koht30€

10. Ajalimiit
Võistlejate ohutuse tagamiseks rakendatakse rangelt piiratud ajalimiiti. Iga
võistleja, kes kaotab, mis tahes ajahetkel peagrupile enam kui 10 minutiga
eemaldatakse võistluselt.
11. Tehniline abi
Tehnilist abi on lubatud saateautodest osutada eelnevalt registreerunud ja kehtivat
võistleja, treeneri, mehaaniku või manageri litsentsi omavatel võistkonna
esindajatel. Informatsioon võistkonna esindaja kohta tuleb esitada e-maili teel
võistluse korraldaja e-posti aadressile (andri.lebedev@gmail.com ) hiljemalt
04.08.2018 kell 23:59. Võistlus toimub ringil, lubatakse 1 eelregistreeritud tehnilise
abi auto võistkonna kohta.
Tehnilise abi osutamiseks kasutatav sõiduk peab olema varustatud võistluse
raadiosidega ühilduva raadiosaatjaga.
Võistluse informatsiooni (Radio Tour) edastatakse raadiosaatjatel EJL sagedusel.
Ettetellimisel (koos võistluse esindaja registreerumisega) on võimalus raadiosaatjat
korraldajalt rentida. Raadiosaatjad tuleb korraldajale tagastada koheselt peale
võistluse lõppu.
Tehnilise abi autode järjekord loositakse esindajate koosolekul.
12. Antidoping
Antidopingu teste tehakse Sihva Põhikoolis tähistatud ruumides.
Dopingukontrolli minevate sportlaste nimekiri riputatakse finišisse fotofiniši telgi
seinale.
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13. Ametlik autasustamistseremoonia
Ametlikust autasustamistseremooniast peavad osa võtma võistluse 6 esimest ja
vanuseklasside võitjad.

14. Muu info
Osavõtjatel on kõigil sõitudel kiivri kandmine kohustuslik.
Võistlusrada on osaliselt ainult pärisuunas tavaliiklusele avatud. Võidusõit
toimub osalejate omal vastutusel.
Karistused kohaldatakse vastavalt UCI määrustele.
Võistluste peakohtunik – Teet Reedi, email teet.reedi@gmail.com, tel 50 59086.
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