
  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

JÄRVAMAA RATTAKROSSI SEERIAVÕISTLUS 2021 JUHEND                                                                         

 

Järvamaa jalgrattakrossi 2021. aasta seeriavõistlus peetakse 5-etapiline selgitamaks välja parimad 

maastikuratturid pakkudes võistlusmomenti nii lastele, rahvasportlastele kui ka harrastajatele: 

 

1. mai 

20. mai 

17. juuni 

8. august 

26. august 

 

Aravete 

Paide 

Koeru 

Järva-Jaani 

Türi 

Seeriavõistluse võitjad selgitatakse 15. erinevas võistlusklassis: 

 

Poisid ja tüdrukud  

Poisid  

Tüdrukud  

Poisid  

Tüdrukud  

Poisid  

Tüdrukud  

Poisid  

Tüdrukud  

Poisid 

Mehed PÕHIKLASS 

Naised PÕHIKLASS 

Mehed 

Naised 

Mehed 

PT 6 (01.01.2015 ja hiljem sünd) 

P 8 (01.01.2013 – 31.12.2014) 

T 8 (01.01.2013 – 31.12.2014) 

P 10 (01.01.2011 – 31.12.2012) 

T 10 (01.01.2011 – 31.12.2012) 

P 12 (01.01.2009 – 31.12.2010) 

T 12 (01.01.2009 – 31.12.2010) 

P 15 (01.01.2006 – 31.12.2008) 

T 15 (01.01.2006 – 31.12.2008) 

P 18 (01.01.2003 – 31.12.2005) 

M põhi (01.01.1982 – 31.12.2002) 

N Põhi (01.01.1987 – 31.12.2005) 

M 49 (01.01.1972 – 31.12.1981) 

N 35+ (31.12.1986 ja varem sünd) 

M 50+ (31.12.1971 ja varem sünd) 

 

Võistlusklassi paigutatakse võistleja vastavalt juhendis määratletud sünniajale esimesel osaletud 

etapil. Hooaja vältel võistlusklassi muuta ei saa. Põhiklassis võivad startida ka nooremad ja 

vanemad. 

 

Võistlusdistantsid on etapiti varieeruvad: sõltuvad rajaprofiilist ja korraldusklubi 

äranägemisest.  



 

Võistlusklasside (va PT6) üldvõitjad selgitatakse kolmel (3) etapil saavutatud kohapunktide 

liitmise teel. Võrdsete punktide korral osutub paremaks: 

• enim etappe kaasa teinud võistleja 

• rohkem etapivõite (teisi, kolmandaid kohti) saanud võistleja  

• viimasel etapil parema koha saavutanud võistleja. 

 

Punkte arvestatakse etapil saavutatud kohtade järgi alljärgnevalt: 1. koht 30 punkti; 2. koht 27 

punkti; 3. koht 25 punkti; 4. koht 23 punkti; 5. koht 22 punkti; 6. koht 21 punkti jne. 

 

Kõik tulemused ja pildid on avalikud ja avaldatakse www.jarvasport.ee lehel ning sotsiaalmeedias 

võistluse järgselt. 

 

Üldarvestuses võistlusklasside esikolmikut autasustatakse karikate ning meenetega. Lisaks 

eriauhinnad. Igal etapil kolme parema hulka tulnud võistlejaid autasustatakse vähemalt diplomiga. 

PT6 vanuseklassis paremusjärjestust ei selgitada, auhinna saavad kõik osavõtjad. 

 

 Osavõtumaks  etapist 

Õpilastele ja pensionäridele 

  Vanuseklass PT6 

 

3   eurot 

2   eurot 

Tasuta 

 

  Registreerimine kogu hooajaks ja püsinumbri lunastamine: 

 

Õpilastel ja pensionäridel   

Täiskasvanutel   

 

7   eurot            

12   eurot 

 

Lastestartide  algus etappidel kell 18.30. Registreerimine võistlusteks enne lastestartide algust 

koha peal. 

NB! 1. ja 4. etapi algusajad erinevad! 

 

Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise. Kiivri kandmine võistlustel on 

kohustuslik! 

 

Tahad võita, tule osale. Meil kaotajaid ei ole! 

 
Jooksev info ja kontaktid: 

Järvamaa Spordiliit 

Piret Maaring 

533 33 067 

piret.maaring@jarvasport.ee 

www.jarvasport.ee  

 

Türi Spordiklubide Liit  

Paul Poopuu 

505 2240 

tyrispordiklubi@gmail.com 

www.tskl.ee 

Türi Rattaklubi 

Tauri Must 

519 85 323 

tauri.must@gmail.com 

www.facebook.com/TyriRattaklubi 

Koeru 

Kalvi Arusaar 

556 72 184 

kalvi.arusaar@jarva.ee 

www.facebook.com/koerusk 

 

Aravete 

Reimo Kaasiku 

504 0455 

reimo.kaasiku@gmail.com 

www.amblask.ee 

 

Järva-Jaani 

Teet Kallakmaa 

502 1263 

teet.kallakmaa@neti.ee 

www.facebook.com/Järva-Jaani-

Ratta-ja-Suusaklubi 

Paide 

Marge Merisalu 

516 9542 

info@paidesport.ee 

www.paidesport.ee 

 

http://www.jarvasport.ee/
piret.maaring@jarvasport.ee
http://www.jarvasport.ee/
mailto:tyrispordiklubi@gmail.com
www.tskl.ee
mailto:tauri.must@gmail.com
http://www.facebook.com/TyriRattaklubi
mailto:kalvi.arusaar@jarva.ee
www.facebook.com/koerusk
mailto:reimo.kaasiku@gmail.com
www.amblask.ee
teet.kallakmaa@neti.ee
https://www.facebook.com/Järva-Jaani-Ratta-ja-Suusaklubi-213684845462997/
https://www.facebook.com/Järva-Jaani-Ratta-ja-Suusaklubi-213684845462997/
mailto:info@paidesport.ee
http://www.paidesport.ee/

