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Eesti meistrivõistlused BMX-krossis 2022
UCI CN kategooria
1. Eesmärk
Välja selgitada 2022. aasta täiskasvanute Eesti meistrid BMX-krossis järgides
Rahvusvahelise Jalgrattaliidu UCI BMX-krossi võistlusmäärust.
2. Korraldajad
Eesti meistrivõistlused (edaspidi EMV) korraldab Spot of Tallinna BMX klubi koostöös
Eesti Jalgratturite Liiduga (edaspidi EJL). Võistluse peakohtunik on Jaan Lajal, vastutav
korraldaja Jaan Tults, peasekretär Eger Karuse ning EJL esindaja on Urmas Karlson.
3. Osavõtjad
BMX-krossi Eesti meistrivõistlustel 2.07.2022 saavad osaleda sportlased, kellel on
kehtiv EJL või UCI litsents ning Eesti kodakondsus.
Võistlusklassid: JW, JM, EM, EW ja CR17+
Sama võistluse raames selgitatakse välja Eesti noorte meistrivõistluste II etapi
tulemused vanuseklassides N/M6 – N/M16.
4. Võistkondade esindajad
Võistkonna esindaja kohustused:
● võistlejate informeerimine võistluse juhendist, ajakavast, jm ametliku teabe
edastamine;
● korraldajate ja kohtunike juhiste täpne ning õigeaegne järgimine;
● võistkonna liikmete tekitatud kahjude tasumine;
● võistkonna esindajate koosolekul osalemine;
● võistkonna esindamine kõikvõimalike murede korral;
● võistlejate ettevalmistamine ning õigeaegne kohalejõudmine
tseremooniatele.
5. Registreerimine
Sportlaste ja võistkonna esindajate eelregistreerimine võistlusele suletakse 27.06 kell
23.59. Eelregistreerimiseks kasutada registreerimisvormi, mis asub SIIN.
Litsentside kontroll ja osavõtjate kinnitamine lõpeb võistluspäeval kell 12.00.
EMV-l startivatel ratturitel on võistlemine osalustasuta, muud kulud kannab sportlast
lähetav organisatsioon või osavõtja ise.
6. Ajakava
11.00 – 12.00 Võistlejate kinnitamine ja litsentside kontroll
12.00 – 12.40 Treening väravatega B/G 12 ja nooremad (ENMV)
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12.40 – 13.20 Treening väravatega B/G 13 ja vanemad (ENMV + EMV)
13.20 – 13.30 Võistkondade esindajate koosolek
13.30
Võistluse algus
7. 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
vanuseklassi samast soost võistlejatega. Stardikohad kõigis eelsõitudes, määratakse
arvutiprogrammi 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, toimuvad vastavalt võistlejate arvule
1/4 ja 1/2 finaalid. Kui võistlusklassis on 8 või vähem võistlejat, siis paremusjärjestus
selgitatakse välja kolme eelsõidu ja finaalsõidu põhjal kokku. Eelsõitudes ja finaalis
antakse võistlejatele punkte järgnevalt: 1 koht – 1 p., 2. koht – 2 p., 3. koht – 3p., 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 tarbeks,
vastavalt UCI regulatsioonile.
8. Sõitja varustus
Võistlusel on lubatud kasutada ainult 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
(lühikesi pükse on lubatud kasutada ainult koos põlve- ja säärekaitsmetega). Keelatud
on kasutada elastik (lycra) materjalist sõiduriideid.
EMV-l võivad ratturid võistelda alaliidus registreeritud klubi BMX-särgiga.
9. Tulemused
Stardinimekirjad ning finišiprotokollid paigaldatakse võistluskeskuse infotahvlile.
Tulemused avaldatakse aadressil www.ejl.ee.
10. Võistluskeskus
Võistluskeskus asub 2.07.2022 Peetri alevikus Spot of Tallinna elamusspordikeskuse
BMX-krossi rajal ning on avatud alates 10.00st. Võistkondade esindajate koosolek
koos võistluse direktori ja kohtunike kogu liikmetega toimub 2.07.2022 kell
13:20-13:30.
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11. Meditsiiniline abi
Esmast osutab meditsiinilist abi võistlusrajal võistluse meditsiinitöötaja, teistel on
sekkumine ilma meditsiinitöötaja volituseta keelatud.
12. Ametlik autasustamistseremoonia
EMV-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. EMV medalid
erinevates võistlusklassides antakse välja juhul, kui vastava võistlusklassi võistlejate
arv vastab vähemalt EJLi 2022. aasta võistlusreglemendis sätestatud miinimumile
(artikkel 12.5.1). Ametlikust autasustamistseremooniast peavad osa võtma kõik
läbiviidud aladel auhinnatud kohtadele tulnud sportlased. Autasustamisele
mitteilmunud sportlased kaotavad õiguse auhindadele ja neid võidakse karistada
rahatrahviga vastavalt UCI BMX regulatsioonile.
13. Karistused
BMX krossi EMV-l kohaldatakse karistusi vastavalt UCI BMX regulatsioonile.
14. 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.
15. Anti-doping
BMX-krossi EMV-l kehtivad UCI ja Eesti dopinguvastased reeglid ning SA-l Eesti
Antidoping on õigus läbi viia dopingukontrolli kõikide osalejate seas.
Täpsem info aadressil: www.eadse.ee.
16. Võistluse korraldus 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.
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17. Muu informatsioon
Eelnimetatud võistluse raames korraldatakse ka Eesti noorte meistrivõistluste etapp
vanuseklasside B/G6 – B/G16 ratturitele. Täpsem info ja juhend on leitav EJL-i
kodulehelt.
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunike kogu, koostöös võistluse
korraldajaga, lähtudest UCI BMX regulatsioonist ning EJL reglemendist.
Matkaautode parkimine: kasutades võistluskeskuse elektritoidet maksab ühe
karavani parkimine 15 eurot/päev, kui võistluskeskuse elektrit jm ei kasuta, on
parkimine tasuta.
18. Kontaktid
Peakohtunik: Jaan Lajal, +372 5017308, jaan.lajal@gmail.com
Peasekretär: Eger Karuse, +372 5267656, egerkaruse@gmail.com
Võistluse direktor: Jaan Tults, +372 5541325, klubi@spotoftallinn.ee
EJL esindaja: Urmas Karlson, +372 5024403, ejl@ejl.ee

