
  

Tartu CX 2018 

Soudal Eesti CX Karikasarja VII etapp 
Tartu linna lahtised meistrivõistlused cyclo-crossis 

17. november 2018 

Tartu, Tähtvere park 

JUHEND 

  
  

1. KORRALDUS 

Võistluse korraldaja on Rein Taaramäe Rattaklubi. Võistlused viiakse läbi vastavalt UCI CX 

määrustele ja EJL võistlusreglemendile. 

  

2. AEG JA KOHT 

Võistlus toimub laupäeval, 17. novembril 2018 a Tartus, Tähtvere linnaosas Tähtvere pargis ja 

Lauluväljaku ümber. Võistluskeskus asub Tähtvere Tennisekeskuses, Laulupeo pst 19 

  

3. OSALEJAD 

Tartu CX võistlustel on osalemisõigus kõigil ratturitel, litsentsi olemasolu ei ole vajalik. 

Võistlus viiakse läbi järgmistele vanuseklassidele: 

 

N/M8 2010-2011  

N/M10 2008-2009  

N/M12 2006-2007  

N/M14 2004-2005  

N/M16 2002-2003  

N/MJ 2000-2001  

NU/MU 1996-1999  

NE 1995 ja varem sündinud  

ME 1995 ja varem sündinud 

MSen1 1979-1988 

MSen2 1969-1978  

MSen3 1964-1968  

MSen4+ 1963 ja varem sündinud  

 

2. kategooria sõitudes (V ja VI start) osalevad EJL litsentsiga ratturid koguvad vastavalt 

üldarvestuse kohale EJL reitingupunkte (CX arvestuses). 

  

 

 

4. REGISTREERIMINE 

Registreerimine toimub läbi portaali www.sportos.eu ja lõpeb 14.11. kell 23.59  



Kohapeal saab registreerida ainult juhul kui vastava sõidu maksimaalne lubatud osalejate arv 

(toodud 6.peatükis) ei ole ületatud.  

  

Starimaksud: 

Eelregistreerunud        Kohapeal registreerunud  

M/N8    0 €         0€  

M/N10     0€      0€ 

M/N12     5€      5€ 

M/N14     5€      5€  

M/N16     7€      10€  

MJ/NJ     7€      10€  

M/NU, ME/NE, Seeniorid  15€     20€  

  

5. VÕISTLUSKESKUS 

Võistluskeskus asub ja on avatud 9.00 - 16.00.  

Sekretariaat asub Tähtvere Tennisekeskuses, Laulupeo pst 19. Klubide esindajate koosolek 

kohtunike kogu liikmete osavõtul toimub kell 10.00 võistluskeskuses. Numbrite väljastamine 

toimub alates kell 9.00 kuni 30 minutit enne võistleja starti.  

  

6. AJAKAVA                      

 

Tegevus Kellaaeg Võistlusklass Kestus 

Numbrite väljastamine 9.00-14.00   

Esindajate koosolek 10.00   

Rajaga tutvumine  10.00-10.55   

I start (3. kategooria) 11.00 M/N8, M/N10 – max 60 osalejat  10 min 

II start (3. kategooria)  11.20 M/N12 – max 60 osalejat  15 min 

III start (3. kategooria) 11.45 M/N14 – max 60 osalejat  25 min 

Autasustamine I 12.15 M/N12, M/N14  

Rajaga tutvumine 12.15-12.30   

IV start (3.kategooria) 12.30 M/N16 – max 60 osalejat 30 min 

V start - OPEN Mehed põhisõit  
(2. kategooria)  

13.15 MJ, MU, ME, samuti Seeniorid, kes tahavad 
sõita põhisõidus – max 100 osalejat   

60 min 

VI start – Naised + Seeniorid  
(2. kategooria) 

14.30 NJ, NU, NE, Sen1 - Sen4+ - max 100 
osalejat 

40 min 

Autasustamine II 15.30 M/N16, M/NJ, M/NU, M/NE, MSen1 – 
MSen4+ 

 

 

  



7. VÕISTLUSNUMBRID 

Registreerimisel väljastatakse võistlejale võistlusnumbrite komplekt (üks seljanumber ja 

kaks õlanumbrit) ning ajavõtukiip. Ajavõtukiip kinnitatakse ümber võistleja parema jala 

vahetult kinga kohale, kiip väljapoole. Ajavõtukiip tuleb peale võistlust korraldajatele 

tagastada, kiibi kaotamise korral tuleb võistlejal tasuda kiibi maksumus 20€. Võistlusnumbrid 

kehtivad terve sarja vältel. Juhul kui võistleja pole sarjas varem startinud, väljastatakse talle 

number võistluse sekretariaadis. Kui võistleja on oma numbri kaotanud või koju unustanud, 

on tal võimalik sekretariaadist soetada uus numbrikomplekt hinnaga 3 eurot. 

Originaaldisainiga numbrite kasutamine on kohustuslik, muudelt võistlustelt pärinevate või 

ise joonistatud numbrite kasutamine on keelatud ning toob kaasa võistleja 

diskvalifitseerimise.  

 

M/N8 ja M/N10 vanuseklassides ajavõtukiipe ei kasutata. Kõik osalejad stardivad 

võistlusnumbriga „1“   

  

8. STARDI KORRALDUS 

Võistlejate starti kutsumise järjekord määratakse Soudal Eesti CX Karikasarja kokkuvõte 

alusel.  

  

9. AJALIMIIT 

Ringiga kinnipüütud ratturid jätkavad oma võistlust ning lõpetavad võitjaga samal ringil. Kaotatud 

ringe tagasi sõitma ei pea, protokolli lisatakse võistleja poolt läbimata jäänud ringide arv.  

  

10. ERITINGIMUSED 

I start (M/N8, M/N10) - ratta ja rehvipiirangud puuduvad.  

II start (M/N12) - ratta ja rehvipiirangud puuduvad.  

III start (M/N14) - erandkorras on lubatud startida MTB rattaga, seda vaid juhul kui kasutatakse 

rehve laiusega kuni 35 mm.  

IV start (M/N16) - lubatud on rattakrossi-(CX) või maanteeratas, millel all rehvid laiusega kuni 33 

mm  

V start (OPEN Mehed põhisõit: MJ, MU, ME, Seeniorid) – lubatud on rattakrossi- (CX) või 

maanteeratas, millel all rehvid laiusega kuni 33 mm.  

VI start (NAISED+SEENIORID: NJ, NU, NE, Seenior 1 – 4+) – lubatud on rattakrossi- (CX) või 

maanteeratas, millel all rehvid laiusega kuni 33 mm. Kontrollitakse rehvil oleva tootjapoolse 

tähistuse vastavust etteantud piiridele (vastavalt vanuseklassile kas kuni 33 või kuni 35 mm), 

rehvide laiust kohapeal füüsiliselt ei mõõdeta. 

  

11. AUTASUSTAMINE 

M/N8 ja M/N10 vanuseklassi kõiki lõpetajaid premeeritakse meenega.  

Kõikide ülejäänud vanuseklasside kolme parimat autasustatakse medaliga ning auhinnaga.  

OPEN Elite põhisõidu (V start) üldjärjestuse seitset parimat autasustatakse rahalise auhinnaga 

(vastavalt 70, 50, 40, 30, 25, 20, 15 EUR).  

VI stardi naiste üldjärjestuse (NJ, NU ja NE ühisarvestus) seitset parimat autasustatakse rahalise 

auhinnaga (vastavalt 70, 50, 40, 30, 25, 20, 15 EUR). 

 

 

 

 

 



Tartu meistrivõistlustel esikohale tulnud jalgratturile omistatakse vastava vanuseklassi (ME/NE, 

NJ/MJ) 2018 aasta “Tartu Meister cyclo-crossis”  nimetus ja teda autasustatakse Tartu 

Meistrivõistluste kuldmedaliga. II ja III kohale tulnud jalgrattureid autasustatakse vastavalt hõbe- 

ja pronksmedaliga. Ülejäänud võistlusklasside kolme paremat autasustatakse medali ja 

diplomiga. 

 

  

12. TEHNILINE ABI JA TOITLUSTAMINE 

Võistkondadel on õigus saata oma esindaja koos tööriistade ja tagavaraosadega tehniliseks 

abiks ettenähtud tähistatud punkti. Võistlejatel on lubatud igal ringil ratast vahetada.  

Tehnilisest alast läbisõit ilma ratast vahetamata või tehnilist abi saamata ei ole lubatud. 

Võistlejate jootmine ei ole lubatud. 

  

13. MEDITSIINILINE ABI 

Meditsiinilist abi osutatakse võistluse stardi- ja finišipaigas. 

  

14. PROTESTID, KARISTUSED 

Kirjalikke proteste võetakse vastu kuni 30 minutit pärast vastava vanuseklassi võitja finišeerimist. 

Võistlustel kohaldatakse karistusi vastavalt UCI määrustele. 

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunike kogu lähtuvalt UCI määrustest. 

  

15. MUU INFO 

Korraldaja: Rein Taaramäe rattaklubi MTÜ, e-post:  info@taaramaeklubi.ee 

Võistluste direktor: Lauri Peil, tel. 56566427 ;   e-post: lauri@cxeesti.ee 

Peakohtunik: Pait Peri, tel. 5038056 ;   e-post : peripait@gmail.com 

Peasekretär: 

 

 


