
50. Elva Sügiskross 
Soudal Eesti CX Karikasarja III etapp 
Tartumaa lahtised MV cyclo-crossis 

EJL 2/3. kategooria 
 

JUHEND 

1. Korraldus 
50. Elva Sügiskrossi korraldajaks on Elva Jalgrattaklubi Velorõõm koostöös Elva Spordiliiduga.  
Elva Sügiskrossi raames peetakse ühtlasi Tartumaa 2018.a. lahtised MV cyclo-crossis.  
Võistlused toimuvad Elvas Tartumaa Tervisespordikeskuses 06.10.2018. algusega kell 11.00. 
Elva Sügiskross kuulub Soudal Eesti CX Karikasarja ja viiakse läbi vastavalt UCI CX määrustele, EJL 2018.a. 
võistlusreglemendile ja Soudal Eesti CX Karikasarja 2018 üldjuhendile ning 50.Elva Sügiskrossi juhendile. 
 
 2. Osalejad 
50. Elva Sügiskross viiakse läbi järgmiste vanuseklasside võistlejatele: 
N/M8   2010-2011 
N/M10   2008-2009 
N/M12   2006-2007 
N/M14   2004-2005 
N/M16   2002-2003 
N/MJ  2000-2001 
NU/MU  1996-1999 
NE  1995 ja varem sündinud 
ME  1995 ja varem sündinud 
MSen1  1979-1988 
MSen2  1969-1978 
MSen3  1964-1968 
MSen4+ 1963 ja varem sündinud 
VÕISTLUSTEL SAAVAD OSALEDA KÕIK SOOVIJAD, EJL LITSENTS EI OLE NÕUTUD. 
2. kategooria sõitudes (V ja VI start) osalevad EJL litsentsiga ratturid koguvad vastavalt üldarvestuse kohale 
EJL reitingupunkte (CX arvestuses) 
 
 3. Võistluskeskus 
Võistluskeskus asub Tartumaa Tervispordikeskuses ja on avatud 9.00  - 16.00.   
Sekretariaat asub kohtunike majas.  
Klubide esindajate koosolek kohtunike kogu liikmete osavõtul toimub kell 10.00 võistluskeskuses. 
Numbrite väljastamine toimub alates kell 9.00 kuni 30 minutit enne võistleja starti. 
 
 4. Registreerimine 
Registreerimine toimub läbi portaali www.sportos.eu ja lõpeb 03.10. kell 23.59 
Kohapeal saab registreerida ainult juhul kui vastava sõidu maksimaalne lubatud osalejate arv (toodud 
9.peatükis) ei ole ületatud. 
 
 5. Stardimaksud 
 Eelregistreerunud   Kohapeal registreerunud 
M/N8  0 €     0€ 
M/N10  0€     0% 
M/N12  5€     5€ 
M/N14  5€     5€ 
M/N16  7€     10€ 
MJ/NJ  7€     10€ 
M/NU, ME/NE, Seeniorid  15€     20€  



 
 
 
 6. Võistlusnumbrid 
Registreerimisel väljastatakse võistlejale võistlusnumbrite komplekt (üks seljanumber ja kaks õlanumbrit) 
ning ajavõtukiip. Ajavõtukiip kinnitatakse ümber võistleja parema jala vahetult kinga kohale, kiip väljapoole. 
Ajavõtukiip tuleb peale võistlust korraldajatele tagastada, kiibi kaotamise korral tuleb võistlejal tasuda kiibi 
maksumus 20€.  Võistlusnumbrid kehtivad terve sarja vältel. Juhul kui võistleja pole sarjas varem startinud, 
väljastatakse talle number võistluse sekretariaadis. Kui võistleja on oma numbri kaotanud või koju 
unustanud, on tal võimalik sekretariaadist soetada uus numbrikomplekt hinnaga 3 eurot. Originaaldisainiga 
numbrite kasutamine on kohustuslik, muudelt võistlustelt pärinevate või ise joonistatud numbrite 
kasutamine on keelatud ning toob kaasa võistleja diskvalifitseerimise. 
 
M/N8 ja M/N10 vanuseklassides ajavõtukiipe ei kasutata. Kõik osalejad stardivad võistlusnumbriga „1“ 
  
 7. Võistluste iseloom 
Võistlused on individuaalsed ja lahtised. Iga jalgrattur vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku 
ettevalmistuse eest ning stardib täielikult omal riisikol. 
 
 8. Stardijärjestuse määramine 
Võistlejate stardikoridoridesse paigutamine toimub vastavalt jooksvale karikasarja üldarvestusele. 
 
 9. Ajakava 
 

Tegevus Kellaaeg Võistlusklass Kestus 

Numbrite väljastamine 9.00-14.00   
Esindajate koosolek 10.00   
Rajaga tutvumine 10.00-10.55   
I start (3. kategooria) 11.00 M/N8, M/N10 – max 60 osalejat 10 min 
II start (3. kategooria) 11.20 M/N12 – max 60 osalejat 15 min 
III start (3. kategooria) 11.45 M/N14 – max 60 osalejat 25 min 
Autasustamine I 12.15 M/N12, M/N14  
Rajaga tutvumine 12.15-12.30   
IV start (3.kategooria) 12.30 M/N16 – max 60 osalejat 30 min 

V start - OPEN Mehed 
põhisõit (2. kategooria) 

13.15 
MJ, MU, ME, samuti Seeniorid, kes 
tahavad sõita põhisõidus – max 100 
osalejat 

60 min 

VI start – Naised + Seeniorid 
(2. kategooria) 

14.30 NJ, NU, NE, Sen1 - Sen4+ - max 100 
osalejat 

40 min 
 

Autasustamine II 15.30 
M/N16, M/NJ, M/NU, M/NE, MSen1 – 
MSen4+  

  
Täpne läbitavate ringide arv määratakse esimese ringi läbimiseks kulunud aja põhjal, arvestusega, et võitja 
lõpuaeg oleks võimalikult lähedal tabelis toodud võistluste kestusele 
 
 10. Ajalimiit 
Ringiga kinnipüütud ratturid jätkavad oma võistlust ning lõpetavad võitjaga samal ringil. Kaotatud ringe 
tagasi sõitma ei pea, protokolli lisatakse võistleja poolt läbimata jäänud ringide arv. 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 11. Tehnilised eritingimused 
I start (M/N8, M/N10) - ratta ja rehvipiirangud puuduvad.  
II start (M/N12) - ratta ja rehvipiirangud puuduvad.  
III start (M/N14) - erandkorras on lubatud startida MTB rattaga, seda vaid juhul kui kasutatakse rehve 
laiusega kuni 35 mm. 
IV start (M/N16) - lubatud on rattakrossi- (CX) või maanteeratas, millel all rehvid laiusega kuni 33 mm 
V start (OPEN Mehed põhisõit: MJ, MU, ME, Seeniorid) – lubatud on rattakrossi- (CX) või maanteeratas, 
millel all rehvid laiusega kuni 33 mm. 
VI start (NAISED+SEENIORID: NJ, NU, NE, Seenior 1 – 4+) – lubatud on rattakrossi- (CX) või maanteeratas, 
millel all rehvid laiusega kuni 33 mm. 
 
Kontrollitakse rehvil oleva tootjapoolse tähistuse vastavust etteantud piiridele (vastavalt vanuseklassile kas 
kuni 33 või kuni 35 mm), rehvide laiust kohapeal füüsiliselt ei mõõdeta.  
  
 12. Autasustamine 
M/N8 ja M/N10 vanuseklasside kõiki osalejaid autasustatakse diplomi ja võimaluse korral ka meenega. 
Alates M/N12 vanuseklassist autasustatakse iga vanuseklassi I – III kohta medali, auhinna ning diplomiga.  
OPEN Mehed põhisõidu (V start) üldjärjestuse seitset parimat autasustatakse rahalise auhinnaga (vastavalt 
70, 50, 40, 30, 25, 20, 15 eurot) 
VI stardi naiste üldjärjestuse (NJ, NU ja NE ühisarvestus) seitset parimat autasustatakse rahalise auhinnaga 
(vastavalt 70, 50, 40, 30, 25, 20, 15 eurot) 
OPEN Mehed põhisõidus (V start) osalevad Seenioride vanuseklasside võistlejad loetakse autasustamise 
mõttes ME vanuseklassi võistlejateks. 
 
  13. Meditsiiniline abi 
 Esmast meditsiinilist abi osutatakse võistluskeskuses 
 
  14. Täiendav info 
Peakorraldaja: Caspar Austa (tel.5184892; e-post: caspar20@hot.ee ) 
Peakohtunik: Pait Peri (tel 5038056; e-post: peripait@gmail.com 
Peasekretär: Anu Uin (tel.51979283; e-post: elva.spordiliit@mail.ee ) 
Rajameister: Arno Lääne (tel 51935213) 
Karikasarja peakorraldajad: Lauri Peil (tel. 56566427; e-post: lauri@cxeesti.ee ) 
                                                  Steven Puhm (tel. 5517876; e-post: steven@taaramaeklubi.ee ) 
 


