
Kinnitatud. 07.06.2019
   Kuldar Põder, peakohtunik

                                                                                                              

Eesti Meistrivõistlused
   BMX Krossis  2019

UCI CN kategooria

1. Eesmärk
Selgitada  2019.  aasta  Eesti  meistrid  BMX  krossi  meistritasemes  ning  cruiser  17+
vanuseklassis.

2. Korraldaja
Eesti Meistrivõistlused korraldab  Spordiklubi Tartu SK Velo, koostöös Eesti Jalgratturite
Liiduga.  Võistluste  direktor  on  Jaan  Veeranna,  telefon  +3725012539,  e-mail
jaanveeranna@hot.ee  ja  EJL  esindajana  Urmas  Karlson,  telefon  +3725024403,  e-
mail:ejl@ejl.ee

3. Osavõtjad
Eesti  Meistrivõistlustel  BMX krossis  07.07.2019  saavad  osaleda  kehtivat  M/NE,  M/NJ,  
M/NSen ning M/NSport Eesti Jalgratturite Liidu või UCI litsentsi omavad sportlased.

4. Eelregistreerimine
Sportlaste  eelregistreerimine  võistlusele  lõpeb  03.07.  kell  23.59  aadressil:  
taive.seire@gmail.com 

5. Ajakava
 9:30 - 10:00 Võistlejate kinnitamine ja litsentside kontroll sekretariaadis.
10:25 - 10:35  Vabatreening, võistlusklassidele: JW; JM; EM; EW; Cr17+
10:35 - 10:50 Treening väravatega, võistlusklassidele: JW; JM; EM; EW; Cr17+
10:50 – 11:00 Rada suletud, võistkondade esindajate koosolekuks

6. Paremusjärjestuse selgitamine
Võistlusklass avatakse juhul, kui ühes vanuseklassis on vähemalt 5 võistlejat (naistel 3 )  
Kui  võistlejaid  vanuseklassis  on  vähem  kui  5  (naistel  3)  liidetakse   see  järgmise  
vauseklassi samast soost  võistlejatega.
Stardikohad kõigis eelsõitudes määratakse arvutiprogrammis  loosimise  teel,  1/4  ja  1/2  
finaalis eelsõitude tulemuste põhjal.
Kõigis võistlusklassides selgitatakse paremusjärjestus finaalsõitude tulemuste põhjal. Kui  
võistlusklassis on rohkem, kui 8 võistlejat, siis toimuvad vastavalt võistlejate arvule 1/4 ja 
1/2 finaalid. Kui võistlusklassis on 8 või vähem võistlejat, siis kolme eelsõidu ja finaalsõidu 
põhjal. Eelsõitudes ja finaalis antakse sellisel juhul võistlejatele punkte järgnevalt: 1 koht – 1
p., 2. koht – 2 p., 3. koht – 3 p., 4. koht – 4 p., 5. koht – 5 p., 6. koht – 6 p., 7 koht – 7 p. Ja 
8. koht - 8 p. 
Juhul, kui edasisaamise või kohtade määramisel esineb võrdsus, võrreldakse selle 
lahendamiseks ratturi parimaid finišikohti eelnevates kvalifikatsioonisõitudes, järgmise 
võrdsuse lahendamisel kasutatakse: a. kahanevas järjekorras 3., 2. või 1. sõidu 
finišitulemust. b. eelsõidu tulemust
Võistlusklassides EW ja EM antakse punkte UCI individuaalse edetabeli jaoks, vastavalt 
UCI määrustele.
Võistlustel on lubatud kasutada ainult UCI nõuetekohased (§ 9)  BMX krossi rattaid. 

Ratastel peavad olema UCI nõuetekohased esi- ja küljenumbrid (§ 9 artikkel 6.1.072).  
varustuses on kohustuslikud: lõuakaitsega kiiver (fullface), pikkade sõrmedega kindad, pikad 



püksid ja pikkade varrukatega särk ( lühikesed püksid lubatud kasutada ainult koos põlve ja 
säärekaitsmetega) Keelatud on kasutada elastik (lycra) materjalist sõiduriideid.  
    EMV on klubide jalgratturid kohustatud võistlema registreeritud klubi vormis.

7. Võistluskeskus
Võistluskeskus asub 07.07.2019.a. Tartus, Tähtvere puhkepargi BMX krossirajal ning on  
avatud alates kell 9:30.
Võistkondade esindajate koosolek võistluste direktori ja kohtunike kogu liikmete osavõtul
toimub 07.07.2019 kell. 10.50-11.00.

8. Meditsiiniline abi
Esmast meditsiinilist abi osutab võistluste meditsiinitöötaja, teistel on abi osutamine ilma  
meditsiinitöötaja nõusolekuta keelatud.

9. Ametlik autasustamistseremoonia
Eesti Meistrivõistlustel esikohale tulnud jalgratturile omistatakse vastava vanuseklassi Eesti
Vabariigi 2019 aasta meistri nimetus ja teda autasustatkse EJL kuldmedaliga.
M/NJ ja M/NE klasside võitjaid autasustatakse lisaks Eesti meistrivõistluste särgi ja selle
kandmisõiguse  ning-  kohustusega.  II  ja  III  kohale  tulnud  jalgrattureid  autasutatakse  
vastavalt hõbe- ja pronksmedaliga. 

EMV medalid erinevates võistlusklassides antakse välja juhul kui vastavavõistlusklassi 
võistlejate arv vastab EJL 2019. a võistlusreglemendis sätestatud miinimumile.
Ametlikust autasustamistseremooniast peavad osa võtma kõik läbiviidud aladel 
 auhinnakohtadele tulnud sportlased. Autasustamisele mitteilmunud sportlased kaotavad 
õiguse  auhindadele  ja  neid  võidakse  karistada  rahatrahviga  vastavalt  UCI  
võistlusmäärustele.

10. Karistused
BMX krossi Eesti Meistrivõistlustel kohaldatakse karistusi vastavalt UCI võistlusmäärustele. 

11. Anti-doping
BMX krossi Eesti Meistrivõistlustel kehtivad UCI ja Eesti dopinguvastased reeglid ning SA-l 
Eesti Antidoping on õigus läbi viia dopingukontrolli  kõikide osalejate seas. Täpsem info  
aaadressil: http://www.antidoping.ee.

12. Muu informatsioon
Tulemused  avaldatakse  aadressil  www.ejl.ee,  www.veloklubi.ee.  Live  tulemused  on  
nähtavad  www.bmx.pani.ee. Võistlustest  on võimalik vaadata otseülekannet Spordiklubi  
Velo Facebooki leheküljelt.
Nende võistluste raames korraldatakse võistlus ka B/G6 – B/G16 vanuseklassi ratturitele, 
kes  Eesti Meistrivõistluste raames ei võistle ja autasustatakse vastavalt  Tartu SK Velo  
karikavõistluste võistlustulemuste põhjal. 
Eesti Meistrivõistluste raames startivatel ratturitel stardimaksu ei ole. Muud kulud kannab 
sportlast lähetav organisatsioon

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunike kogu lähtuvalt UCI määrustest. 

         
      Peakohtunik Kuldar Põder     Tel. +3725106030
    Peasekretär            Taive Seire     Tel. +37258115680

Võistluste direktor Jaan Veeranna   Tel. +3725012539
 


