Eesti Lahtised Meistrivõistlused mäestlaskumises
Kiviõli 2021
EJL 1. kategooria, ME, NE, MJ, NJ ja MSEN võistlusklassis UCI CN
Juhend
1. EESMÄRK
Korraldada kõrge sportliku ja korraldusliku tasemega maastikurattavõistlus.
Selgitada välja Eesti Meistrid ME/NE/MJ/NJ ja MSEN võistlusklassides.
2. KORRALDAJA
Võistluste korraldajateks on EJL ja PRO JALGRATTURITE KLUBI, kelle
esindajateks on Urmas Karlson, Allar Tõnissaar ja Juho Mattus.
Võistluste korraldaja koos kohtunike ja võistkondade esindajatega jätab endale
õiguse muuta võistluste ajakava, otsus tehakse teatavaks esindajate
koosolekul.
3. AEG JA KOHT
Võistlused toimuvad pühapäeval, 11. Juuli 2021.a. Kiviõli seiklusturismikeskuses
vastavalt alljärgnevale ajakavale:
Laupäev, 10. Juuli
Kellaaeg

Tegevus

09:00 - 11:00

Radadega tutvumine (jalgsi)

Võistlejate registreerimine, numbrite
10:00 – 13:00
väljastamine ja litsentside kontroll
14:00 – 17:00
puhkekeskuse sekretariaadis. (Paus 1h)
11:00 - 18:00

Mitteametlikud treeningud mõlemal rajal (2
rada)

Pühapäev, 11. Juuli
Kellaaeg

Tegevus

08:00 - 09:00

Radadega tutvumine (jalgsi)

Võistlejate registreerimine, numbrite
09:00 – 13:00 väljastamine ja litsentside kontroll puhkekeskuse
sekretariaadis. (Paus 1h)
09:30 - 13:15

Ametlikud Treeningud mõlemal rajal

13:30 - 13:45

Esindajate koosolek

14:00 - 16:00

Võistlus, I rada

16:15 - 17:30

Võistlus, II rada

4. VÕISTLUSMÄÄRUSED
Võistlused toimuvad vastavalt UCI MTB määrustikule ja EJL
võistlusreglemendile kahel erineval rajal ja neljas võistlusklassis: ME, NE, MJ, NJ
ja MSen.
Võistlustele akrediteerimine toimub Kiviõli Seikluskeskuse sekretariaadis
vastavalt ajakavale.
Radadeks on tuha, mulla ja kividega kaetud laskumisnõlvad, mida on
mitmekesistatud spetsiaalsete puitkonstruktsioonidega.
Võistlustulemuse saamiseks läbivad võistlejad kaks erinevat rada, mõlemat ühe
korra ning koguaja saamiseks liidetakse mõlema raja läbimise ajad kokku, mille
alusel selgub paremusjärjestus. Juhul kui ei ole võimalik kuupäevaks 10.07.2021
ehitada valmis kahte kõrvuti seisvat rada, siis võistlustulemuse saamiseks
läbivad võistlejad ühe raja kahel korral. Esimest sõitu arvestatakse
kvalifikatsioonina nagu seda on ka maailmakarika etappidel ja
maailmameistrivõistlustel. Teist sõitu nimetatakse sellisel juhul finaaliks ning
vastavalt finaalis sõidetud tulemusele antakse välja meistritiitel. Sellisel juhul
(võistluse läbiviimisel ainult 1’l rajal) kvalifikatsiooni aega finaalide sõidu ajaga
kokku ei liideta, arvesse läheb finaalis väljasõidetud tulemus.

*Meistrivõistlustel avatakse vanuseklass juhul, kui MJ, ME, MSen klassis on
osalejaid vähemalt 4, NE ja NJ vähemalt 3. Kui võistlejaid on vähem kui
vastavalt 4 või 3 liidetakse nad tugevama vanuseklassi samast soost
võistlejatega. Kui ülaltoodud vanuseklassis ei ole väljatoodud hulgal osalejaid
stardis, siis EMV arvestuses medaleid vastavalt vanuseklassis (ME, NE, MJ, NJ,
MSen) välja ei jagata.
5. UCI MTB DHI reitinguarvestus
Parimatele ratturitele ME ja NE klassis antakse reitingupunkte vastavalt UCI
määrustiku artiklile 4.7.007, tabel Lisa 3.
Tabel 5.1. UCI jagatavad punktid
Koht
ME ja NE
1.
110
2.
90
3.
70
4.
60
5.
50
6.
40
7.
30
8.
20
9.
10
10.
5
EJL võistlusreglement, Lisa 2, pt 1.4.
Rahvusvahelistelt UCI-kategooria võistlustel teenitud punkte arvestatakse kui boonust lisaks EK
võistlustele (13 „võistlusena“). UCI/EMV-l arvestatakse ainult UCI punkte, millele lisatakse
lõpetajatele osaluspunktid (Eesti reitingu punkte ei arvestata).

6. AUTASUSTAMINE
EMV-l esikohale tulnud jalgratturile omistatakse vastava vanuseklassi (ME, NE,
MJ, NJ ja MSen) Eesti Vabariigi 2021. aasta meistri nimetus ja autasustatakse
EJL kuldmedali ning Eesti meiistrisärgiga. II ja III kohale tulnud jalgrattureid
autasustatakse vastavalt hõbe- ja pronksmedaliga. Esikolmikusse jõudnud
külalisvõistlejaid autasustatakse eraldi arvestuses medalite ja auhindadega
(Baltikumi mäest laskumise karikasarja esimene etapp). Ametlikust
autasustamistseremooniast peavad osa võtma iga võistlusklassi kõik
autasustatavad. Autasustamistseremooniad toimuvad kohe pärast võistlussõite
vastavalt ajakavale.

7. PROTESTID
Proteste võetakse vastu kuni 30 minutit pärast viimase võistleja finišeerimist,
tagatisrahaks 50.- EUR’i. Juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste
kohtunike kogu.
8. MEDITSIINILINE ABI
Meditsiinilist abi osutatakse võistluse finišipaigas esmaabipunktis.
9. TERVISEKINDLUSTUS
Väljavõte EJL võistlusreglemendi p-tist 1.8.2: Võistleja litsentsi taotlejal peab
olema vähemalt vastava aasta 31. detsembrini kehtiv tervisekindlustus või
õnnetusjuhtumikindlustus jalgrattavõistlustel osalemiseks.
10. MUU INFO
PRO JALGRATTURITE KLUBI
Reg nr: 80112339
Rohu 13, 10612, Tallinn
Võistluste korraldajate esindajad:
Juho Mattus, tel. 51905057, e-mail: juho.mattus33@gmail.com
EJL peasekretär Urmas Karlson, tel. 502 44 03, e-mail: ejl@ejl.ee
Võistluste sekretär:
• Mariken Lehtsaar, tel. +372 5341 8502, e-mail: mmariken@gmail.com
ja/või;
• Mari-Liis Saar, tel. +372 508 1194, e-mail: msaar02@gmail.com.
Peakohtunik:
• Janar Sillaots, e-mail: janar.sillaots.001@mail.ee
COVID-19 viirusega seotud info.
Järgida tuleb EJLi poolt väljatöötatud võistluste korraldamise COVID-19 viimast
väljastatud viirusega seonduvat võistluste korraldamise juhendit. Juhend on
leitav SIIT, dokument nimega „EJL Jalgrattavõistluste korraldamise COVID-19
käitumisjuhend“. Link dokumendi asukohale:
https://www.ejl.ee/organisatsioon/dokumendid/reglemendid/
Jalgrattavõitluste korraldamise COVID-19 käitumisjuhendit peavad järgima kõik
võistluste korraldaja, klubid ja võistlustel osalejad.

