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1. Eesmärk
 
Sõidu eesmärgiks on pakkuda uudse sportliku formaadiga rattavõistlust, mis on 
väljakutseks nii tippsõitjale kui ka rattasporti tõsiselt võtvale harrastajale. Eesmärk
on tuua hooaja lõpus kokku rattasporti armastavad inimesed, kes tahavad ennast 
proovile panna ning endasuguste inimestega sportlikult ning meeldivalt Saaremaa 
sügiseses looduses aega veeta. 
 
Red Bull Tour of Vikings võistlus on unikaalse formaadiga võidusõit, kus ühe päeva 
jooksul sõidetakse kolmest etapist koosnev velotuur. Rada kulgeb nii asfaldil kui 
kruusal ja iga võistleja peab rajal hakkama saama ilma kõrvalise tehnilise abita. Red Bull 
Tour of Vikings on EJL 3. kategooria võidusõit. Võistlus on kantud EJL kalendrisse.

2. Korraldaja
 
Red Bull Tour of Vikings (ToV) üritust korraldab Smuuv Events OÜ koostöös
MTÜ Saaremaa Jalgrattaklubi Viiking. Võistluse peakorraldaja on
Endrik Puntso, telefon +372 5345 2881, E-post: endrik.puntso@gmail.com
 

3. Osavõtjad
 
Red Bull Tour of Vikings võidusõidust on oodatud osa võtma kõik vähemalt 18 aastased 
ratturid, kellel on piisav füüsiline valmidus ja treenitus, et läbida ühe päeva jooksul
310 kilomeetri pikkune distants.
 
Tulenevalt UCI CR. 1.3.022-st, on lubatud startida ainult
gravel/cyclo/mnt tüüpi jalgratastega, st traditsioonilise lenkstangiga ratastega.
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4. Eelregistreermine
 
Võistlejate eelregistreerimine toimub Red Bulli portaalis 
www.redbull.ee/tourofvikings ning registreerimine võistlusele lõppeb võistlusele 
eelneva nädala lõpus ehk 26.09.2021 kell 00:00.

5. Osalustasud

Hinnavoorud  Hind Hinnavooru lõpp
I voor
II voor

50 € 12.09.2021
26.09.202170 €

Võistlejate eelregistreerimine toimub Red Bulli portaalis. 
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6. Võistlusformaat ja trass
 
Red Bull Tour of Vikings-i näol on tegemist unikaalse formaadiga, kus ühe päeva 
jooksul sõidetakse terve velotuur. Saaremaale tehakse tiir peale kolme etapiga,
mis läbib nii kruusa- ja asfaltteid, ning vähesel määral ka munakivi ja liivateed. 

I Etapp Kuressaare – Tornimäe (84km)
II Etapp Tornimäe – Kihelkonna (135km)
III Etapp Kihelkonna – Kuressaare (91km)
 
Ehk velotuur kogupikkusega 310 kilomeetrit (trass) võib minimaalsel määral muutuda.
 
Etappide finišite ja startide vahe on pool tundi (30 minutit). See tähendab,
et hetkest, millal etapi võitja ületab finišijoone on täpselt 30 minutit järgmise etapi 
ühise stardini aega. Need võistlejad, kes jõuavad etapi võitjast finišisse hiljem,
jääb kaotatud aja võrra vähem aega järgmise stardini (näiteks kui võistleja kaotab 
etapi võitjale 5 minutit siis jääb temal stardini aega 25 minutit). 
 
Kui võistleja kaotab etapi võitjale rohkem kui 30 minutit siis on võistlejal võimalus 
jätkata sõitu ilma vahepeatuseta, seda juhul kui ta mahub korraldaja poolt 
kehtestatud etapi ajalimiiti (p. 12). 

Etappide vahele jääval ajal on võistlejatel võimalus puhata korraldajate poolt ette 
valmistatud rahvamajades, kus on nii toitlustus kui WC-de kasutamise võimalus.

(KLIKI SIIA ET AVADA KAART GOOGLE MAPSIS)
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7. Ajakava

Red Bull Tour of Vikings toimub laupäeval, 2. oktoobril 2021 Saaremaal,
stardi- ja lõpufinišiga Kuressaare Lossihoovis.

01.10.2021 REEDE
17:00 – 21:00

02.10.2021 LAUPÄEV
07:28 
09:30 – 10:00 

Võistlusmaterjalide väljastamine võistluskeskuses
Spa Hotell Rüütlis, Pargi 12, Kuressaares.

I Etapi (84km) start päikesetõusu ajal Kuressaare Lossihoovis
I Etapi eeldatav finiš Tornimäel
I Etapi finiši sulgemine

10:00 – 10:30
13:55 – 14:25

14:25 – 14:55
16:50 –  17:20 

19:00

II Etapi (135km) eeldatav start Tornimäel
II etapi eeldatav finiš Kihelkonnal

III Etapi (91km) eeldatav start Kihelkonnal
III etapi eeldatav finiš Kuressaares

Kuressaare finiši sulgemine

20:00 Autasustamine
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8. Paremusjärjestuse selgitamine

Individuaalne paremusjärjestus etapil
Individuaalne paremusjärjestus etapil selgitatakse välja võistleja finišijoone ületamise 
koha alusel (UCI CR. 2.3.037). Iga võistleja saab koha etapil kui ka üldises 
paremusjärjestuses.
 
Individuaalne üldine paremusjärjestus
Individuaalne üldine paremusjärjestus selgitatakse välja võistleja etappide aegade 
summeerimise teel, millest on maha arvestatud lõpufinišite preemiasekundid ning 
lisatud ajalised trahvid.

Kui kaks või enam võistlejat on individuaalses üldparemusjärjestuses võrdse ajaga,
siis määrab nende omavahelise paremusjärjestuse eraldistardis (k.a. proloog) 
ajamõõtja fikseeritud aeg sajandiksekundites, mis lisatakse koguajale. Kui seis
on endiselt võrdne, liidetakse igal etapil saadud kohad ja viimasena võrreldakse 
kummagi võistleja kohti viimasel etapil (UCI CR. 2.6.015).

9. Ajalised boonused
 
Iga etapi esikolmik saab boonussekundeid vastavalt:

I koht  6”
II koht  4”
III koht  2”
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10. Võistluskeskus

Võistluskeskus asub Spa Hotell Rüütlis, aadressil Pargi 12, Kuressaare linnas. 
Võistluskeskus on avatud alates 01.10.2021 reedel kell 17:00 – 21:00.
 
Osalejad peavad isiklikult tulema numbrite väljastamisele!

11. Tehniline abi

Red Bull Tour of Vikings-i näol on tegemist täiesti uuelaadse võistlus- formaadiga ning 
võistlejad peavad rajal toime tulema 100% ise. Igasugune kõrvaline abi võistluse ajal 
on rangelt keelatud. Kõrvalist abi tohivad ratturid kasutada ainult etappide finišites st. 
etappide vahele jääval ajal.

12. Ajalimiidid

Igal etapil on kindel kellaajaline sulgemisaeg.
 
I Etapi finiši sulgemine on kell 10:49 (ajalimiit 3 tundi ja 19 minutit)
II Etapi finiši sulgemine on kell 15:42 (ajalimiit 4 tundi ja 53 minutit) 
III Etapi finiši sulgemine on kell 19:00 (ajalimiit 3 tundi ja 18 minutit)
 
Kõik võistlejad, kes ei jõua etapi finišisse enne sulgemisaega on diskvalifitseeritud
ning ei saa kohta lõpuprotokollis.

13. Meditsiiniline abi

Esmase meditsiinilise abi tagab võistlust teenindav meedikute brigaad, mis paikneb nii 
finishialades kui ka võistlust saatvas kolonnis.
 
Soovitav on omada õnnetusjuhtumi- ja/või tervisekindlustust. Korraldaja ei vastuta 
osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest. 

 



14. Autasustamine

Ametlik auhinnatseremoonia toimub võistlus päeva lõpus kell 20.00 Spa Hotell 
Rüütlis. Autasustatakse iga etapi kolme parimat ja üldarvestuse kuute parimat ratturit.
 
Eriauhind on parimale üldarvestuse naisratturile. Autasustatavatele on autasustamisel 
osalemine auhinna kättesaamiseks kohustuslik – hilisemat auhindade väljastamist ei 
toimu. 
 
Autasustamisele ilmumata jätmisega loobub võistleja oma auhinnast.
 
Etappidel autasustatakse kolme parimat ratturit vastavalt:
 
I koht   300 € 
II koht  200 €
III koht  100 € 
 
Kokkuvõttes autasustatakse kuute parimat ratturit vastavalt:
 
I koht   1000 €
II koht  700 €
III koht  500 €
IV koht  250 €
V koht  150 €
VI koht  100 €
 
Parima naisratturi eriauhind on 500 €.
 
Auhinnafond kokku 5000 €.
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Osavõtt toimub täielikult omal vastutusel. Starti asumisega kinnitab võistleja, et on 
kursis võistlusjuhendiga ning aktsepteerib kõike seal sätestatut, omab võistlemiseks 
sobilikku tervislikku seisundit ning on teadvustanud endale rattaspordiga kaasnevaid 
riske. Õnnetuse korral katab iga võistleja tekkinud kahjud ise, korraldajale mistahes 
kahjunõudeid esitamata.
Tulemused avaldatakse aadressil www.redbull.ee ja Live tulemused on nähtavad 
ajavõtja veebilehelt.
Kõik jalgratturid on kohustatud juhinduma liikluseeskirjadest, kohtunike ja 
liikluskorraldajate märguannetest. Kui võistlus trass kulgeb mööda avalikku teed, 
peavad võistlejad järgima liiklusseadust ja sõltumata korraldajapoolsetest 
pingutustest kandma ka ise hoolt oma liiklusturvalisuse eest.
KIIVRI KANDMINE ON ERANDITETA KOHUSTUSLIK!
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunike kogu.
Kohtunike kogu nõusoleku korral on korraldajal õigus võistlusjuhendit täiendada või 
muuta.
Võistlejad kellel pole võistlusel kaasas teenindavat personali saavad võistluse stardis 
(Kuressaares) ära anda stardinumbriga koti, kuhu saab pakkida vahetusriideid ja muud 
vajalikku, millele korraldaja etapi finišitesse toimetab.
Saatekolonni lõpus sõidab saateauto, kes korjab üles katkestanud osalejad. Korraldaja 
tagab katkestanutele transpordi Kuressaarde.
Kõikidel osalejatel on soodustingimustel võimalik broneerida endale tuba Spaa 
Hotell Rüütlis. Standard ühekohaline tuba hinnaga 48 €/öö ning kahekohaline tuba 
53 €/öö. Broneerimisel kasutada märksõna “Red Bull Tour of Vikings” ning enda soov 
saata info@saaremaaspahotels.eu
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Võistluse peakorraldaja:
Endrik Puntso,
Telefon +372 5345 2881,
E-post: endrik.puntso@gmail.com

Võistluse peakohtunik:
ENC Mihkel Nanits,
Telefon +372 55 689 622,
E-post: mihkel.nanits@gmail.com
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15. Karistused

Red Bull Tour of Vikings võistlusel kohaldatakse karistusi vastavalt käesolevale 
juhendile, UCI võistlusmäärusele, EJL reglemendile ja kohtunike kogu otsustega.

16. Muu informatsioon


