
 

TEAM RATTAPOOD CUP/ KALEVI JALGRATTAKOOLI 
NOORTE MÄGIRATTASARI 2021 

XCO 2. kategooria 
JUHEND 

 

1. Korraldus 
Team Rattapood Cup/ Kalevi Jalgrattakooli Noorte Mägirattasarja 
maastikurattakrossis XCO korraldab MTÜ Kalevi Jalgrattakool. Võistlussari on 3-
etapiline. 
Üldkokkuvõttes lähevad arvesse kõik etapid. 
 
Etapid: 
1. etapp: 10.04 Maardu metsapark 
2. etapp: 17.04 Viimsi, Rohuneeme terviserada, Kalevi MV 
3. etapp: 24.04 Pirita, Pirita terviserajad, Tallinna MV 

               
Võistluskeskus asub igal etapil stardi-finišipaiga vahetus läheduses. 
Info: Jaanus Prükkel tel: 5031960 e-post: jaanus.prykkel@gmail.com ning EJL kodulehel 
www.ejl.ee . 

2. Osavõtjad 
Võistlused on lahtised ja individuaalsed. Võistlejate arv ühest klubist ei ole piiratud. 
Võistlusklass  
M6/N6/N8   
M8/N10   
M10/N12  
M12/N14  
M14/N16  
M16  
MJ                              
ME 
Naised/NJ  
Sport, Seenior 1  
Seenior 2  
Seenior 3  
Seenior 4-7                       
Fatbike absoluutklass 
 
EJL litsentsiga seeniorid võivad startida klassis ME või vastavalt sünniaastale klassis 
Sport, Seenior 1 või Seenior 2, 3, 4-7. 
Võistlusklass avatakse, kui stardis on vähemalt 5 võistlejat. Kui võistlejaid on vähem, siis 
liidetakse järgmise võistlusklassiga. 

3. Võistluste kategooria 
Team Rattapood Cup/ Kalevi Jalgrattakooli Noorte Mägirattasarja kõik etapid annavad 
EJL individuaalsesse reitingusse punkte 2. kategooria järgi.  

4. Reeglid 
Võistlused toimuvad vastavalt UCI MTB XCO maastikurattakrossi reeglitele ja EJL 
võistlusreglemendile. Kõik muud võistluste käigus esilekerkivad küsimused lahendab 
peakohtunik koos korraldajatega kohapeal. Kiiver on kohustuslik.  

 

http://www.ejl.ee/


5. Registreerimine 
Eelregistreerimine toimub aadressil https://kttiming.ee/registreerimine/. 
Registreerimisega seotud küsimused saata info@kttiming.ee.   
 
Eelregistreerida on võimalik kuni kaks tööpäeva enne võistluse algust kella 
24.00-ni. 
 
Stardimaks tuleb üle kanda MTÜ Kalevi Jalgrattakool arvelduskontole nr 
EE521010220108150017 SEB pangas (selgitusse märkida võistleja nimi, üle kolme 
võistleja puhul võistlejate arv)  
 
Kohapeal toimub registreerimine võistluse päeval alates kella 10.30.  
Registreerimine lõpeb 40 minutit enne võistlusklassi starti. 
Vähem kui 40 minutit stardini on võimalik registreerida veel vaid topelttasuga.      
 
NB! Eelregistreeritud võistlejad peavad oma kohalolekust informeerima 
sekretariaati.  

Klubide esindajate koosolek toimub kell 11.20 võistluskeskuses. 

6. Stardimaksud 

Stardimaks sisaldab hooaja stardinumbrit koos kiibiga, korralduskulusid, tähistatud 
rada, meditsiinilist teenindust, parimate auhindu jms. Kõikidel etappidel on 
stardimaksud järgmised:  
 
Võistlusklass 

Tasudes kogu sarja 
eest korraga enne 

1. etappi 

 
Eel- 

registreerimisel 

 
Kohapeal 

Vähem kui 
40 min 

enne starti 
MJ, ME, Naised/ NJ, 
Sport, Seenior 1-7 

 
60 € 

 
25 € 

 
30 € 

 
60 € 

Fatbike 
M16 

60 € 
35 € 

25 € 
15 € 

30 € 
20 € 

60 € 
40 € 

M14/N16, M12/N14 20 € 10 € 15 € 30 € 
M10/N12, M8/N10 10 € 5 € 10 € 20 € 
M6/N6/N8 Tasuta 

 
Tasuta Tasuta 10 € 

7. Võistlejate numbrid ja kiibid 
Sarja ajavõtusüsteemis kasutatakse kogu hooaja jooksul kiibiga varustatud 
võistlejanumbrit. 
Võistleja vastutab ise etappide vaheajal numbrit hoiustades kiibi töökorras säilimise 
eest. 
Korraldaja võimaldab enne iga starti kiibi töökorras olekut kontrollida. 
 
NB! Võistleja saab tulemuse kirja ainult kehtiva numbri ja töötava ajavõtukiibiga 
finišeerides! Võistleja numbri ja kiibi vahetamine maksab 20 €. 

8. Võistluste programm 
Sõit 
 
Registreerimine 
Esindajate koosolek 

Võistlusklass 
 
 

Stardiaeg 
 
10.30 
11.20 

Sõiduaeg 
 
 

1. sõit ME 
MJ 

12.00 
12.02 

kuni 1 tund 30 min 
kuni 1 tund 15 min 

 M16 12.05 kuni 45 min 
2. sõit M14/N16 13.40 kuni 30 min 

https://kttiming.ee/registreerimine/
mailto:info@kttiming.ee


3. sõit M12/N14 14.20 kuni 20 min 
4. sõit M10/N12 14.50 kuni 12 min 
5. sõit M8/N10 15.10 kuni 8 min 
6. sõit M6/N6/N8 15.20 kuni 5 min 
7. sõit Naised/NJ, Sport, 

Seeniorid 1-7 
Fatbike 

15.30 kuni 1 tund 10 min 
 
 

      9.   Võistlejate paremusjärjestuse selgitamine 
Võistlejate paremusjärjestus etapil selgitatakse võistlusmaa läbimiseks kulunud aja ja 
läbitud ringide põhjal. Üldise paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse kõigi kolme 
etapi punktid. 
Sarja üldkokkuvõttes selgitatakse võistlusklasside parimad välja etappidel saavutatud 
kohapunktide alusel: 
 
1. koht: 100 punkti 
2. koht: 95 punkti 
3. koht: 92 punkti 
4. koht: 91 punkti 
5. koht: 90 punkti 
6. koht: 89 punkti,  
iga järgnev koht annab 1 punkti vähem. 
 
Võrdsete punkdide korral on võitja see, kellel on rohkem esikohti. Kui see on võrdne, 
siis 2. kohti jne. 

10.  Meditsiiniline abi 
Esmast meditsiinilist abi osutatakse võistlejatele stardi-finišipaigas. 

11. Autasustamine 
Etapi võitjate autasustamine toimub igal etapil koheselt pärast sõitu. Igal etapil 
autasustatakse kõikide võistlusklasside kolme paremat esemeliste auhindadega ja 
medalite või karikatega. 
ME ja MSen 4-7 võistlusklassi autasustatakse igal etapil rahaliste auhindadega:  

              1. koht 100€, 2. koht 60€, 3. koht 40€, auhinnarahast on maha arvestatud tulumaks.  
 Sarja võitjate autasustamine toimub kolmanda etapi lõppedes. Sarja kokkuvõttes 
 autasustatakse kõikide vanuseklasside kolme paremat medali või karikaga ja Team 
 Rattapoe kinkekaardiga:  
 1. koht  50€, 2. koht  30€, 3. koht 20€ 
 

Võistleja, kes ei ilmu autasustamisele, jääb auhinnast ilma. 
 
Peakorraldaja: Jaanus Prükkel  tel: 5031960   jaanus.prykkel@gmail.com  
Peakohtunik: Raivo Rannamets  tel: 5038538 raivo.rannamets@gmail.com  
Peasekretär: Kaja Remmelgas  tel: 5028980 info@kttiming.ee 

 

Korraldaja järgib Vabariigi Valitsuse ja EJL poolt välja töötatud koroona viiruse leviku 
tõkestamise juhendeid.  
 
Tervise kontrolli tegemine on klubi/võistkonna esindaja või sportlase vastutada. 
Haigusnähtudega isikute (nii võistlejate kui võistluste korraldajate) võistlustel osalemine on 
keelatud. Võistluse korraldajal on õigus haigusnähtudega isik ja temaga kokku puutunud isik 
või isikud ära saata. 
 
Näomaskide kandmine on KOHUSTUSLIK terve ürituse kestusel, sealhulgas õues. Ratturid ei 
pea näomaski kandma soojenduse, treeningu ja võistluse ajal. 
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