JÄRVA-JAANI RSK 2. RATTAVAHETUSEGA SÕIT
JUHEND
1.

Eesmärk:
Järva-Jaani RSK rattavahetusega sõidu eesmärk on populariseerida jalgrattasporti.

2.

Korraldus:
Ürituse korraldaja on MTÜ Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi.

3.

Toimumise aeg ja koht:
Järva-Jaani RSK 2. Rattavahetusega sõit toimub 17. juulil 2022. a.
Start Järva-Jaanis Võllaste tervisepargis.

4.

Võistluse formaat:
Võistluspäeval stardivad samaaegselt samast kohast erinevatel trassidel Järva Rattamaraton (50 km) ja JärvaJaani Rattaralli (40 km).
Rattavahetusega sõit koosneb kahest osast:
Järva Rattamaratoni läbimisest ja selle järgselt kohe Järva-Jaani Rattaralli trassi läbimisest.
Rattavahetusega sõidul osalejad vahetavad maratoni lõpetamise järgselt rataste vahetusalas maastikurattad
maanteerataste vastu ja läbivad Järva-Jaani Rattaralli ringi.
Rattavahetusega sõidu tulemused kajastuvad Rattamaratoni arvestuses.
Rattavahetusega sõidul on Rattamaratoni läbimiseks kontrollaeg 2 tundi ja 30 minutit ehk rattur kes jõuab hiljem
kui 14:30 ei lubata enam Rattaralli osa sõitma ja saab kirja Rattamaratoni tulemuse. Peakohtunik võib
ilmastikuoludest või muudel objektiivsetel põhjustel seda kontrollaega muuta.

5.

Võistluste ajakava:
10:00 Avatakse võistluskeskus
10:45 - 11:45 Võistlejate registreerimine ja numbrite väljastamine võistluskeskuses
12.00 Start
15:00 Rattavahetusega sõidu orienteeruv võitja finiš
16.00 Autasustamine

6.

Võistlusklassid:
Noormehed kuni 18 a.
Naised kuni 29 a.
Naised 30-44 a.
Naised 45+
Mehed 19-39 a.
Mehed 40-49 a.
Mehed 50+

•
•
•
•
•
•
•

(sünd 2004 ja hiljem)
(sünd 1993 ja hiljem)
(sünd 1992-1978)
(sünd 1977 ja varem)
(sünd 1983-2003)
(sünd 1973-1982)
(sünd 1972 ja varem)

7.

Rajakirjeldus:
Järva Rattamaratoni rada ja Järva-Jaani Rattaralli rada.

8.

Oluline info:
• Võistlejad osalevad rattavahetusega sõidul täielikult oma vastutusel. Korraldav kogu ei võta endale mingit
vastutust võistluste eel, võistluste ajal ega pärast võistlust tekkinud materiaalse kahju, vigastuse või surma
eest.
• Korraldav kogu tagab võistluste ajal meditsiinilise abi kiirabibrigaadi poolt.
• Kõik osalejad on kohustatud kandma kiivrit.
• Mõlemad võistluse osapooled on lubatud sõita ühe jalgrattaga.
• Eraldistardi juhtraua kasutamine on keelatud.
• Rattavahetusalas on keelatud sõita jalgrattaga.
• Peale finišit toitlustamine võistluskeskuses. Igale osalejale karastusjook ja soe supp.
• Autasustatakse iga võistlusklassi kolme paremat.
• Osavõtumaks eelregistreerimisel 30 EUR, enne starti kohapeal 45 EUR.
• Eelregistreerimine: https://my.raceresult.com/204900/registration

• Autasustatakse iga võistlusklassi kolme paremat.
Lisainfo jooksvalt Facebook´st: Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi
Korraldaja kontaktandmed:
MTÜ Järva-Jaani Ratta-ja Suusaklubi
Teet Kallakmaa
Tel: 5021263
e-post: teet.kallakmaa@neti.ee

