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Eesti Meistrivõistlused maanteerattasõidus 2022 
 
                               Eraldistart 22.06.2022 Kuremaa, Jõgeva Vald 

M/NE, M/NU, M/NJ UCI CN ja M/N16, MSport, MSen 1-8, NSport, NSen 1-8 EMV 
 

Juhend 
 

1. Eesmärk 
Selgitada 2022. aasta Eesti meistrid maanteel eraldistardist sõidus. 
 
2. Korraldaja 
Eesti Meistrivõistlusi korraldab Eesti Jalgratturite Liit koostöös Vooremaa Centrum/Ratta-
baas jalgrattaklubiga. Võistluste kontaktisik on Rene Mandri, telefon +37253029929, e-
mail: mandri@ejl.ee 
 
3. Osavõtjad 
Eesti Meistrivõistlustel eraldistardist sõidus 22.06.2022 saavad osaleda kehtivat M/NE, 
M/NU, M/NJ, M/N16, M/NSport, MSen 1-8 ning NSen 1-8 Eesti Jalgratturite Liidu või UCI 
litsentsi omavad Eesti sportlased. 
 
4. Eelregistreerimine 
Sportlaste eelregistreerimine toimub EJL veebisüsteemis Sportose kaudu 
(https://iseteenindus.ejl.ee/et/registreeru või Sportose kodulehel www.sportos.eu) ning 
lõpeb vastavalt EJL 2022. aasta reglemendis sätestatule eraldistardist sõitudeks 
neljapäeval, 16. juunil 2022 kell 24.00. Registreerimine avatakse 01. juunil 2022. 
 
5. Osalustasud 
M/N16, M/NJ, M/NU ja M/NE vanuseklassidele osalustasusid ei ole. M/N Seenior 1-8 
vanuseklassi ja M/N Sport klassi ratturitele on temposõidu stardimaks 20 eurot, mis tuleb 
tasuda registreerimisel. Osavõtjate nimekirja kantakse ainult need osalejad, kes on tasunud 
osavõtumaksu enne 16. juunit. 
 
6. Ajakava 
22.06.2021 KOLMAPÄEV eraldistardist sõidud 
08:00 - 09:00  Litsentside kontroll, võistlusnumbrite väljastamine  
09:00 - 09:30  Esindajate koosolek 
09:30 - 10:30  Mitteametlik rataste tehniline kontroll 
11:00    ME/MU võistlusmaa pikkus 35 km (2 ringi) 
12:30    NE/NU võistlusmaa pikkus 35 km (2 ringi) 
14:00    NSport, NSen 1-8, N16 ja NJ võistlusmaa pikkus 17.5 km (1 ring) 
14:10    Autasustamine I voor (ME/MU ja NE/NU) 
15:30    M16, MJ, MSport ja MSen 1-8 võistlusmaa pikkus 17.5km (1 ring) 
15:40    Autasustamine II voor (NSport, NSen 1-8, N16 ja NJ) 
18:15    Autasustamine III voor (M16, MJ, MSport ja MSen 1-8) 
 
 
 
 



Kinnitatud 14.04.2022 
Mihkel Nanits (UCI ENC) 

7. Paremusjärjestuse selgitamine 
Võistlejate paremusjärjestus selgitatakse võistlusmaa läbimiseks kulunud aegade põhjal. 
Võistlusklassides NE ja ME antakse punkte UCI individuaalse edetabeli jaoks vastavalt UCI 
määruste art 2.10.008 ja 2.10.017 alusel. 
 
8. Võistluskeskus 
Võistluskeskus asub 22.06.2022 Kuremaa mõis, Kuremaa alevik, Jõgeva Vald. Võistluskes-
kus on avatud 22. juunil kell 8:00 - 18:30. 
 
9. Startijate lõplik kinnitamine ja esindajate koosolek 
Võistlejate litsentside kontroll toimub EJL sekretariaadis eelülesandmise põhjal. Startijate 
lõplik kinnitamine, stardimaterjalide ja võistlejate numbrite väljastamine toimub 22.06.2022 
kell 8:00 - 9:00 võistluskeskuses. Võistkondade esindajate koosolek võistluste direktori ja 
kohtunike kogu liikmete osavõtul toimub 22.06.2022 kell 09:00 võistluskeskuses. Ajavõtu- 
kiibid antakse välja koos stardinumbritega ja need tuleb tagastada kohe pärast võistlust 
sekretariaati. Kiibi kaotamisel või mitte tagastamisel määratakse võistlejale trahv 50€. 
 
10. Tehniline abi 
Kõiki võistlejaid eraldistardiga sõidus lubatakse saata saateautoga. Saateauto juhil peab 
olema kehtiv EJL litsents. 
 
11. Meditsiiniline abi 
Meditsiinilist abi osutatakse ratturite parklas (Kuremaa ranna parkla). 
 
12. Ametlik autasustamistseremoonia 
EMV-l esikohale tulnud jalgratturile omistatakse vastava vanuseklassi Eesti Vabariigi 2022. 
aasta meistri nimetus ja teda autasustatakse EJL kuldmedali ja auhinnaga. M/NE, M/NU ja 
M/NJ vanuseklassi võitjaid autasustatakse täiendavalt Eesti meistri särgi ja selle 
kandmisõiguse ning -kohustusega. II ja III kohale tulnud jalgrattureid autasustatakse 
vastavalt hõbe- ja pronksmedali ning auhinnaga. 
EMV medalid erinevates võistlusklassides antakse välja juhul kui vastava võistlusklassi 
võistlejate arv vastab EJL 2022. a võistlusreglemendis sätestatud miinimumile.        
Ametlikust autasustamistseremooniast peavad osa võtma ko ̃ik läbiviidud aladel 
auhinnakohtadele tulnud sportlased. Autasustamisele mitteilmunud sportlased kaotavad 
õiguse auhindadele ja neid võidakse karistada rahatrahviga vastavalt UCI 
võistlusmäärustele. 
 

ME/MU    NE/NU   

 I koht 200 €   I koht 200 € 

 II koht 150 €   II koht 150 € 

 III koht 100 €   III koht 100 € 

MJ    NJ   

 I koht 100 €   I koht 100 € 

 II koht 80 €   II koht 80 € 

 III koht 60 €   III koht 60 € 
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M/NSport, MSen 1-8 ja NSen 1-8 iga vanusegrupi võitjat autasustatakse eraldistardis 50 €. 
Rahaline auhinnafond kokku on 2280 €. Kõikidest rahalistest auhindadest arvestatakse 
maha Eesti Vabariigis kehtiv tulumaks. 
 
13. Karistused 
Eesti Meistrivõistlustel kohaldatakse karistusi vastavalt UCI võistlusmäärustele. Kõik juhen-
dis määratlemata küsimused lahendab kohtunike kogu lähtuvalt UCI võistlusmäärustest. 
 
14. Anti-doping 
Eesti Meistrivõistlustel kehtivad UCI ja Eesti dopinguvastased reeglid ning SA-l Eesti 
Antidoping on õigus läbi viia dopingukontrolli kõikide osalejate seas. Täpsem info aadressil: 
http://www.antidoping.ee 
 
15. Muu informatsioon 
Võistluste ametlik koduleht on https://www.ejl.ee. Võistluste eelne ning jooksev info on 
kättesaadav äpis Sportity (www.sportity.com). Parool on emvtempo. Tulemused avalda-
takse aadressil www.ejl.ee ja live tulemused on nähtavad ajavõtja veebilehelt eraldistardis 
https://kttiming.ee/livetiming/. Korraldaja järgib Eesti 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. 
 
Võistluste peakorraldajad: 
Rene Mandri, telefon +372 53029929, e-mail: mandri@ejl.ee 
Raul Soodla, telefon +372 53400121, e-mail: raul.soodla@jptl.ee 
EJL esindajana Urmas Karlson, telefon +372 5024403, e-mail: ejl@ejl.ee 
 
Võistluste peakohtunik:  
UCI ENC Mihkel Nanits, telefon +372 55689622, e-mail: mihkel.nanits@gmail.com 
 
Võistluste peasekretär:  
EJL kohtunik Evelin Idarand, telefon +372 53605100, e-mail: evelin.idarand@gmail.com        


