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Balti karikavõistlused BMX Krossis 2022
EJL 2. kategooria
Võistluse juhend

1. Võistluse aeg ja koht
Balti karikavõistlused (edaspidi juhendis BKV) BMX Krossis korraldatakse 06.08.2022.a.
algusega kell 11.10 Tartus Tähtvere puhkepargi BMX krossirajal, Laulupeo pst 25, 51007.
2. Korraldus
BKV BMX krossis 2022 korraldab vastavalt Eesti Jalgratturite Liidu (edaspidi EJL) määrustele
Spordiklubi Tartu SK Velo. Võistluse vastutav korraldaja on Jaan Veeranna.
3. Võistlejad
Osaleda saavad Rahvusvahelise Jalgratturite liidu (edaspidi UCI) litsentsi omavad sportlased.
Balti karikavõistlused on avatud kõigi maade sportlastele.
Võistlusel on lubatud kasutada ainult UCI (BMX regulatsioon § 4) nõuetekohaseid BMX krossi
jalgrattaid 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.
BKV- l on klubide jalgratturid kohustatud võistlema alaliidus registreeritud klubi vormis (EJL
võistlusreglement 2022 artikkel 4).
Kõik osavõtjad peavad järgima Eesti Jalgratturite Liidu, Ausa Mängu põhimõtteid.
Vanuseklassid:
HARRASTAJA TASE (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.
MEISTRITASE (4):
JM /JW 17–18; EM/EW 19 +.
CRUISERID (3)
14 – 16 aastased (24”)
17 – 29 aastased (24”)
30+ vanuses (24”).
Kokku: 18 võistlusklassi
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4. Võistkondade esindajad
Võistkonna esindaja kohustused:
Võistlejate informeerimine võistluse juhendist, ajakavast, jm ametliku teabe edastamine;
Korraldajate ja kohtunike juhiste täpne ja õigeaegne järgimine;
Võistkonna liikmete tekitatud kahjude hüvitamine;
Võistkonna esindajate koosolekul osalemine;
Võistlejate ettevalmistamine ning õigeaegne laekumine tseremooniatele.
5. Registreerimine, majandamine
Sportlaste ja võistkonna esindajate eelregistreerimine võistlusele lõpeb 03.08. kell 23.59.
Eelregistreerimiseks kasutada etteantud registreerimisankeeti, mis on juhendiga kaasas.
Ankeet edastada e-posti aadressil: taive.seire@gmail.com
Litsentside kontroll ja osavõtjate lõplik kinnitamine toimub võistluspäeval kl 09.30 - 10.00.
Stardimaks kõikides võistlusklassides on 10 EUR-i.
Kõik võistlemisega seotud kulud kannab sportlast lähetav organisatsioon või osavõtja ise.
6. Ajakava
Treeningu aeg

Osalejad

Tegevuse liik

10.00 – 10.20

G-8; G9-10; G11-12;
B-6; B7-8; B9-10; B11-12

treening väravatega

10.20 – 10.40

G13-14; G15-16;
B13-14; B15-16

treening väravatega

10.40 – 11.00

JW; JM; EM; EW;
Cr - kõik klassid

treening väravatega

11.00 – ±11.10

Võistkondade esindajad,
kohtunikud, organisaatorid

Võistkondade osalejate koosolek,
Võistlusrada suletud!

11.10

Võistlejate esimene start

Võistlus

Võistkondade esindajate koosolek, koos võistluse direktori ja kohtunike kogu liikmetega
toimub 06.08.2022 kell 11.00 - ±11.10.
Võistluse algus on kell 11.10
7. Paremusjärjestuse selgitamine
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 võistlejatega. Cruiser senior vanuseklassides liidetakse
piisava arvu võistlejate puudumisel võistlejaid nooremate vanuseklassidega.
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Stardikohad kõigis eelsõitudes määratakse arvutiprogrammis loosimise teel.
1/4 ja 1/2 finaalis eelsõitude tulemuste põhjal. Kui ühes eelsõidu grupis on võistlejatel
võrdne arv punkte, siis otsustavaks saab viimase eelsõidu koht.
Kõigis võistlusklassides selgitatakse paremusjärjestus finaalsõitude tulemuste põhjal. Kui
võistlusklassis on võistlejaid 8 või vähem, siis selgitatakse kohad summaarselt kolme
eelsõidu ja finaalsõidu tulemuste põhjal. Sellisel juhul antakse eelsõitudes ja finaalis
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.
Parem koht eelsõitudes annab võistlejale eelise teha valik stardipositsiooni osas finaalides.
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).
8. Tulemused
Stardinimekirjad ja finišiprotokollid paigaldatakse võistluskeskuse infotahvlile.
Lõplikud tulemused avaldatakse aadressil: www.ejl.ee.
Stradinimekirjad ning esialgsed/mitteametlikud tulemused on samuti virtuaalselt nähtavad:
https://bmx.pani.ee/index.php.
9. Võistluskeskus
Võistluskeskus asub 06.08.2022.a. Tartus, Tähtvere puhkepargi BMX krossirajal ning on
avatud alates kella 9.30.
10. Meditsiiniline abi
Esmast meditsiinilist abi võistlusrajal osutab võistluse meditsiinitöötaja, teistel on sekkumine
ilma meditsiinitöötaja volituseta keelatud. Med punkt asub finišialal.
11. Ametlik autasustamistseremoonia
Autasustatakse iga vanuseklassi 8 parimat ratturit meenega, kolme parimat neist BKV
karikaga.
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.
12. Karistused
BMX krossi BKV- l kohaldatakse karistusi vastavalt UCI regulatsioonile.
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. Ainult protesti rahuldamisel tagastatakse kautsjon protesti esitajale.
14. Antidoping
BMX krossi BKV-l kehtivad UCI ja Eesti dopinguvastased reeglid ning Eesti Antidopingu ja
Spordieetika sihtasutusel on õigus läbi viia dopingukontrolli kõikide osalejate seas.
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Täpsem info aadressil: www.eadse.ee.
15. Direktiiv seoses pandeemiaga
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.
16. Muu informatsioon
Ülaltoodud juhendis määratlemata küsimused lahendatakse organisaatorite ja
kohtunikekogu poolt kohapeal, lähtudes UCI regulatsioonidest ja EJL võistlusreglemendist.
Võistlus on otseülekandes nähtav Tartu Spordiklubi Velo facebook lehelt.
Hüperlink: https://www.facebook.com/veloklubi. Ülekanne on samuti järelvaadatav.
Foto- ja videograafid, kes soovivad ülesvõtteid kinniselt võistlusalalt: Vajalik on
kooskõlastada eelnevalt akrediteering võistluse direktoriga ning kanda eraldusvesti.
Pildistamine peab toimuma ilma välguta, akrediteeritud peavad olema rajal erapooletud.
Võistluskeskuses on serveeritud toitlustus.
"Tartu – heade mõtete linn": https://visittartu.com/et/mida-teha
https://tartu.ee/et/huvi-ja-vaatamisvaarsused
https://visittartu.com/et/10-kohta-tartu-linnas-mida-kindlasti-perega-k%C3%BClastada-tasub

17. Kontaktid
Võistluse direktor:
Peakohtunik:
Peasekretär:

Jaan Veeranna
e-post:
Tõnu Veeranna
e-post:
Taive Seire
e-post:

Tel +372 501 2539
jaanveeranna@hot.ee
Tel +372 505 6205
tonu.veeranna@mail.ee
Tel +372 5811 5680
taive.seire@gmail.com
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