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Võistlusjuhend
EJL EMV kategooria

“Eesti Noorte Meistrivõistlused BMX Krossis 2022a.”
1. EESMÄRK

Välja selgitada 2022a. Eesti noortemeistrid ning medalivõitjad BMX kross distsipliinis, järgides
Eesti Jalgratturite Liidu, Ausa Mängu põhimõtteid. Populariseerida jalgrattaspordi kandepinda.
2. KORRALDAJAD

Võistluste peakorraldaja on Eesti Jalgratturite Liit (edaspidi tekstis EJL), koostöös alaliidu
liikmesklubidega.
Tartu etappide korraldaja (1. ja 3. etapp) on “Tartu Spordiklubi Velo”
Tallinna etappide korraldaja (2. ja 4. etapp) on “Airpark Spordiklubi”.
Võistluse direktor Tartu etappidel on Jaan Veeranna ja Tallinna etappidel Jaan Tults.
3. VÕISTLUSTE AEG JA KOHT

Eesti Noorte Meistrivõistlused (edaspidi tekstis ENM) BMX krossis korraldatakse neljaetapilisena.
I etapp 11. juuni ja III etapp 06. august Tartus.
II etapp 02.juuli ja IV etapp 20.august Tallinnas.
Esimesed võistlusstardid algavad igal etapil kell 13:30.
4. OSAVÕTJAD, STARDIMAKS
Võistlusklasse on 11:
Poisid - B 6 ja nooremad; B 7-8; B 9-10; B 11-12; B 13-14; B 15-16,
Tüdrukud - G 8 ja nooremad; G 9-10; G 11-12; G 13-14; G 15-16

Vanuseklassidele B 6 ja nooremad, G 8 ja nooremad ning B 7-8 korraldatakse Eesti
Esivõistlused BMX krossis.
ENM BMX krossis on avatud kõigi maade sportlastele.
Kõik võistlejad peavad omama eale vastava vanuseklassi rahvusliku alaliidu litsentsi.
JW, JM, EM, EW ja CR17+ sõidavad samade võistluste raames “Estonian Open” võistlusel
(EJL 3. kategooria).
Stardikohad kõigis eelsõitudes määratakse arvutiprogrammi abil loosimise teel, 1/4 ja 1/2 finaalid
eelsõitude tulemuste põhjal.
Osavõtutasu kõikidele võistlusklassidele on 10 € iga etapi kohta.
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5. VÕISTKONNA ESINDAJAD

Võistkonna esindaja kohustused:
✓ Võistlejate informeerimine võistluse juhendist, ajakavast. Muu ametliku teabe edastamine.
✓ Korraldajate ja kohtunike juhiste täpne ning õigeaegne järgimine.
✓ Võistkonna liikmete tekitatud kahjude (nt. kahjud majutus- või toitlustusasutustes,
parkimistrahvid jne.) tasumine.
✓ Võistlejate ettevalmistamine autasustamiseks ja nende õigeaegne kohaletoomine
tseremooniatele.
6. REGISTREERIMINE

Eelregistreerimine Tartu võistlustele toimub aadressil: taive.seire@gmail.com ja lõpeb 1. etapile
09.06 ning 3. etapile 04.08 kell 23.59.
Eelregistreerimine Tallinna võistlusele toimub aadressil: egerkaruse@gmail.com ja lõpeb 2. etapile
29.06 kell 23.59 ja 4. etapile 17.08 kell 23.59.
Eelregistreerimiseks kasutada etteantud registreerimisankeeti, mis on juhendiga kaasas.
Võistlejate lõplik kinnitamine/litsentside kontroll ja stardimaksude tasumine toimub võistluspäeval
võistluskeskuses, kell 11.00 - 12.00.
7. VÕISTLUSKESKUS

Võistluskeskus asub BMX krossiraja ääres:
Tartu etappidel: “Tähtvere Puhkepark” Aadress: Laulupeo pst. 25, Tartu linn.
Tallinna etappidel: “Spot of Tallinn” keskuses. Aadress: Peetri küla, Krati tee 2, Harjumaa.
8. TREENINGU, VÕISTLUSE AJAKAVA

Tegevuse aeg
12.00 - 12.40
12.40 - 13.20
13.20 - ± 13.30
13.30

Osalejad
B/G 12 ja nooremad

Tegevuse liik
10 minutit - vabatreening
30 minutit - väravatreening
B/G 13 ja vanemad
10 minutit - vabatreening,
30 minutit - väravatreering
Võistkondade esindajad, kohtunikud, Võistkondade osalejate koosolek,
organisaatorid
Võistlusrada suletud!
Võistlejate esimene start
Võistlus

9. TULEMUSTE ARVESTAMINE

Võistlusklass avatakse juhul, kui ühes vanuseklassis on vähemalt 4 võistlejat (tüdrukutel 3).
Kui võistlejaid vanuseklassis on vähem kui 4 (tüdrukutel 3), liidetakse see järgmise vanuseklassi
samast soost võistlejate klassiga.
Võistlusel on lubatud kasutada ainult Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (edaspidi tekstis UCI)
nõuetekohased (§ 4) BMX krossi rattaid ning varustust. Ratastel peavad olema UCI nõuetekohased
esi- ja küljenumbrid (UCI BMX regulatsioon § 6 artikkel 6.1.091).
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. Clip pedaalid on
lubatud alates 13. eluaastast.
ENM-l on klubide jalgratturid kohustatud võistlema alaliidus registreeritud klubi vormis,
Kõigis võistlusklassides selgitatakse paremusjärjestus finaalsõitude tulemuste põhjal.
Kui võistlusklassis on võistlejaid 8 või vähem, siis selgitatakse kohad kolme eelsõidu ja
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finaali tulemuste põhjal. Sellisel juhul antakse eelsõitudes 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. Võrdsete punktide korral on otsustavaks kõrgem koht finaalis.
Parem koht eelsõitudes, annab võistlejale eelisõiguse valida meelepärane stardikoht finaalsõidus.
Kui vanuseklassis on rohkem kui 16 võistlejat, siis korraldatakse vastavalt võistlejate arvule
1/4, 1/2 finaalid ja A-finaalid (kohad 1-8) ning B-finaalid (kohad 9-16).
ENM koondarvestuses võetakse arvesse kolme etapi paremate tulemuste summa.
Võrdse punktisumma korral on kokkuvõttes otsustavaks paremad kohad etappidel.
Kui ka siis jääb võrdsus on otsustavaks viimase 4. etapi paremusjärjestus.
Punkte antakse igal etapil ja kõigis vanuseklassides järgmiselt:
I koht

startijate arv + 10 punkti

II koht

startijate arv + 8 punkti

III koht

startijate arv + 6 punkti

IV koht

startijate arv + 5 punkti

V koht

startijate arv + 4 punkti

VI koht

startijate arv + 3 punkti

VII koht

startijate arv + 2 punkti

VIII koht

startijate arv + 1 punkti

Igale järgnevale kohale tulnud võistlejale

antakse eelnevast üks punkt vähem

Teiste maade kodakondsusega võistlejad ENM punktiarvestusse ei lähe ning üldtabelisse kantakse
ainult Eesti kodanikest võistlejad, seega määratakse punktid EJL litsentsiga võistlejate
paremusjärjestuse põhjal. Näiteks kui esimene EJL litsentsiga võistleja saavutab etapil 4. koha, saab
ta üldtabelisse startijate arv +10 punkti, jne.
10. AMETLIK AUTASUSTAMISTSEREMOONIA
Kõikidel etappidel autasustatakse iga vanuseklassi 8 parimat võistlejat medaliga.

ENM lõpptulemuste põhjal autasustatakse igas vanuseklassis kolme parimat. ENM-l esikohale
tulnud jalgratturile omistatakse vastava vanuseklassi Eesti Vabariigi 2022 aasta meistri nimetus ja
teda autasustatakse EJL kuldmedaliga, lisaks premeeritakse rahvusliku trikolooriga särgi ja selle
kandmise õiguse ning- kohustusega (vastavalt EJL võistlusreglement 2022, artikkel 13.1.3.).
II ja III kohale tulnud jalgrattureid autasutatakse vastavalt hõbe- ja pronksmedaliga.
ENM medalid erinevates võistlusklassides antakse välja juhul kui vastava võistlusklassi võistlejate
arv vastab vähemalt EJL 2022.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 regulatsioonile.

3

Kinnitan juhendi:
17.04.2022
PCP: Kuldar Põder

11. MEDITSIINILINE ABI

Esmase meditsiinilise abi tagab treeningul ja võistlusel professionaalne meditsiinitöötaja, teistel on
sekkumine ilma med.töötaja nõusolekuta keelatud. (Vajadusel kutsub peakohtunik võistleja esindaja
kannatanu juurde kui seda nõuab vastav olukord). Meedik paikneb finišialal.
12. KARISTUSED

Karistusi kohaldatakse vastavalt UCI regulatsioonile ning EJL võistlusreglemendile.
13. PROTESTID
Protestid peavad vastama UCI BMX regulatsiooni § 3, artiklitele: 6.1.060, 6.1.061, 6.1.062.
Kautsjon kirjaliku protesti esitamisel on 50 €, mis tuleb tasuda sularahas võistluse
sekretariaati. Protesti rahuldamisel tagastatakse kautsjon protesti esitajale.
14. ANTIDOPING, SPORDIEETIKA
Võistlustel kehtivad UCI ja Eesti dopinguvastased reeglid ning Eesti Antidopingu ja Spordieetika
Sihtasutusel on õigus läbi viia dopingukontrolli kõikide osalejate seas. Info: https://eadse.ee/ .
15. MUU INFORMATSIOON

Stardinimekirjad ning finišiprotokollid paigaldatakse võistluskeskuse infotahvlile.
Kinnitatud ametlikud tulemused avaldatakse aadressil https://www.ejl.ee (jälgi: Võistlused ⇒
Kalender/tulemused).
Esialgsed/mitteametlikud tulemused reaalajas on nähtavad https://bmx.pani.ee/index.php.
Tartu etappidest toimub otseülekanne veebis, nähtav “Tartu Spordiklubi Velo” Facebooki kontolt.
Ülekanne on samuti järelvaadatav.
Pressiesindajad, kes soovid foto- või videoülesvõtteid võistlusalal, peavad eelnevalt kooskõlastama
akrediteeringu võistluse direktoriga ning kandma eraldusveste.
Võistlejate osavõtuga seotud kõik kulud kannavad klubid või osavõtjad ise.
Ülaltoodud juhendis määratlemata küsimused lahendatakse organisaatorite ja
kohtunikekogu poolt kohapeal, lähtudes UCI regulatsioonidest ja EJL võistlusreglemendist.
16. KONTAKTID
Tartus toimuvatel etappidel:
Võistluse direktor:
Jaan Veeranna
Peakohtunik 1. etapp:
Kuldar Põder
Peakohtunik 3. etapp:
Tõnu Veeranna
Peasekretär:
Taive Seire
Tallinnas toimuvatel etappidel:
Võistluse direktor:
Jaan Tults
Peakohtunik:
Jaan Lajal
Peasekretär:
Eger Karuse

EJL esindaja:

Urmas Karlsson

Tel.+3725012539
Tel.+3725106030
Tel.+3725056205
Tel.+37258115680

jaanveeranna@hot.ee
kuldar.ejl@gmail.com
tonu.veeranna@mail.ee
taive.seire@gmail.com

Tel.+3725541325
Tel.+3725017308
Tel.+372 5267656

jaan.tults@gmail.com
jaan.lajal@gmail.com
egerkaruse@gmail.com

Tel+3725024403

ejl@ejl.ee
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