14. EESTIMAA SUVEMÄNGUD
JALGRATTAKROSSI JUHEND

Eestimaa Suvemängude jalgrattakross toimub 11. juulil 2015 Saare maakonnas
Kihelkonna vallas Karujärve terviseradadel. Võistluskeskus asub 32 km kaugusel
Kuressaarest. Teekond on viitadega tähistatud Kuressaare-Kihelkonna maanteel alates
Kärla alevikust.
Viide kaardile: RMK objekt Dejevo punker ja telkimisala
Sõidujuhised autoga saabujatele Kuressaare ringteelt

Startide algus kell 13.00. Võistlejate mandaat lõpeb 15 min. enne esimest starti s.o.
12.45.
Startide ajakava:
I start 13.00 M (sünd 1976-1998)
II start 14.20 M40 (sünd 1966-1975)
III start 15.40 N (sünd 1981-1998), N16 (sünd 1999 ja hiljem), N35+ (sünd 1980 ja varem)
IV start 16.40 M16 (sünd 1999 ja hiljem), M50+ (sünd 1965 ja varem);

Rada
Jalgrattakrossi rada kulgeb Karujärve terviseradade ümbruses, suurim kõrguste vahe on
10 m (tõusude kogusumma ca 55 m ringi kohta) ja koosneb eranditult looduslikul pinnasel
kulgevatest radadest. Kõik vanuseklassid sõidavad ringil pikkusega 3,2 km. Rada on
tähistatud punaste noolmärkide, ohumärkidega ja kilelindiga. Rada on tähistatud kogu
võistlusnädala jooksul ja võistluspäeva hommikul tutvumiseks avatud kuni esimese
stardini ning startide vahel. Võistlussõitude ajal on lubatud vaid rada risti ületada,
segamata võistlejaid.

Võistlusformaat
Jalgrattaklass on vaba. Lubatakse võistelda ainult oma vanuseklassis. Vanuseklassid M
ja M40 sõidavad kestvusega 1 t + käsilolev ring, ülejäänud vanuseklassid 40 min +
käsilolev ring. Peale antud stardi liidri lõpetamist sõidavad kõik viimast ringi
sõltumata läbitud ringide arvust. Liidrile ringiga kaotanuid maha ei võeta, kohad
arvestatakse vastavalt läbitud ringide arvule, nende võrdsuse korral vastavalt kulutatud
ajale. Ringide arv arvutatakse antud stardi liidri esimese ringi aja järgi, sõita jäänud ringide
arvust informeeritakse võistlejaid alates 3. ringist, viimasele ringile minnes helisignaaliga.

Võistlejate arvu olulisel suurenemisel eeldatavast võivad korraldajad lisada täiendavaid
võistlusstarte.
Esialgsed tulemused pannakse välja teadetetahvlile.

Muud
Võistlejate teenindamiseks on stardi-finišiala vahetus läheduses esmane meditsiiniline abi.
Toitlustuse tellinutele on toitlustus kohapeal kl 14.30 – 17.30
Autasustamine peale vastava võistlussõidu lõppu. Kiiver on kõigil võistlejatel kohustuslik.

Võistluste korraldaja on MTÜ Karujärve Tervisespordi Keskus
Peakohtunik Indrek Rannama.

