2019. AASTA EESTI MV JA EV KRITEERIUMIS
(1. kategooria)
ÜLDJUHEND

Korraldus
Eesti meistrivõistlused (MV) ja Eesti esivõistlused (EV) kriteeriumisõidus viiakse läbi EJL
liikmesklubide poolt korraldatavate võistluste raames.
05.05 I etapp Kalevi MV kriteeriumis, Tallinn, Tondiraba.
Korraldaja – Kalevi Jalgrattakool.
11.05 II etapp Tallinna MV kriteeriumis, Tallinn, Lillepi park
Korraldaja – Kalevi Jalgrattakool.
18.05 III etapp 61. Elva Tänavasõit (M/NJ-E, seeniorid), Elva.
Korraldaja – Elva Jalgrattaklubi Velorõõm/ Elva Spordiliit.
Võistlused korraldatakse vastavalt UCI võistlusmäärustele ja EJL võistlusreglemendile. Eesti MV
ja EV osavõistluste täpne informatsioon avaldatakse eraldi iga osavõistluse juhendis, mille
alusdokumendiks on 2019. a. Eesti MV ja EV kriteeriumi üldjuhend.
Osavõtjad
Eesti MV kriteeriumisõidus viiakse läbi võistlusklassidele N/M14, N/M16, N/MJ, MU/NU, N/ME.
Eesti EV kriteeriumisõidus viiakse läbi võistlusklasside Seeniorid ja Sport ühises
absoluutarvestuses.
Numbrid
Osavõtjatele väljastatakse võistleja number, mille kandmine on kohustuslik ja kehtib kõikidel
osavõistlustel Eesti MV ja EV kriteeriumisõidus.
Paremusjärjestus
EMV kriteeriumisõidus viiakse läbi:
 N/M14-16 kolme etapilise sarjana;
 N/MJ, N/MU, N/ME võistlusklassidele finaalvõistlusena III etapil Elvas;
 Eesti EV kriteeriumisõidus Seenioride ja Sport võistlusklassidele, ühises
absoluutarvestuses, finaalvõistlusena III etapil Elvas.
Võistluse võitja N/M14-16 võistlusklassides on kolme etapi kokkuvõttes kõige rohkem punkte
kogunud võistleja. Võrdse arvu punktide korral on määrav parem koht ühelt etapilt, kui see on
võrdne, siis parem koht viimaselt etapilt.
Igal etapil antakse punkte esimesele 24 sportlasele alljärgnevalt:
I koht
30 punkti
II koht
26 punkti
III koht
23 punkti
IV koht
21 punkti
V koht
20 punkti jne.
Võistlusel, kus ühes sõidus ja võrdse pikkusega distantsidel stardivad koos mitu vanuseklassi,
saavad koha etapi lõpuprotokollis ka ratturid, kes peale poole distantsi läbimist on saanud
liidritelt ringilise mahajäämuse ja peavad vastavalt kohtuniku otsusele võistluse lõpetama.

Võistlusel, kus stardib üks vanuseklass saavad koha etapi lõpuprotokollis ka ratturid, kes peale
60% distantsi läbimist on saanud liidritelt ringilise mahajäämuse ja peavad vastavalt kohtuniku
otsusele võistluse lõpetama.
Punkte etapi eest antakse võistlejatele üldjärjestuse alusel. Saadud punktid paigutatakse
võistlejate vanuseklasside tabelitesse.
N/MJ, N/MU, N/ME, seeniorid ja sport võistlusklassides selgitatakse võitja vastavalt UCI
reeglitele.
ME/MU ning NE/NU/NJ võistlusklasside EMV võitjad kriteeriumis selgitatakse välja koos ja
tulemuste kohta antakse välja üks finišiprotokoll. Juhul kui ME võistluse esikolmikusse pääseb
MU või NE võistlusel vastavalt NU või NJ võistlusklassi rattur, autasustatakse teda vastavalt
saavutatud kohale ME või NE võistlusklassi kuld-, hõbe- või pronksmedaliga. Lisaks autasustatakse
MU, NU ja NJ võistlusklassi kolme paremat ratturit
vastavalt MU, NU ja NJ klassi EMV medalitega lõpuprotokolli väljavõtte alusel.
EJL reiting
Reitingu punkte jagatakse:
 M/N-14-16 igal etapil EJL reitingu koostamise juhendi alusel (EJL võistlusreglement
Lisa 2) ja reitingutabeli 1. alusel (EJL võistlusreglement Lisa 3).
 N/MJ, N/MU, N/ME, seeniorid ja sport finaalvõistlusel EJL reitingu koostamise juhendi
alusel (EJL võistlusreglement Lisa 2) ja reitingutabeli 1. alusel (EJL võistlusreglement Lisa 3).
Info
Eesti Jalgratturite Liit, tel: 6031 545, e-mail ejl@ejl.ee.

