Kinnitatud 09.05.2017
Raimo Ronimois, peakohtunik
Viljandi KRITEERIUM
EESTI MV 5. etapp kriteeriumisõidus
EJL 2.kat.
VÕISTLUSJUHEND
1. Korraldus.
Viljandi Kriteetrumi korraldaja on Viljandi Rattaklubi koostöös Eesti Jalgratturite Liiduga.
Võistlus viiakse läbi vastavalt EJL võistlusreglemendile, Eesti MV ja EV kriteeriumisõidus
üldjuhendile, UCI võistlusmäärustele ja käesolevale juhendile. Viljandi Tänavasõit on
N/M14-N/M16 vanuseklassidele kriteeriumisõidu Eesti Meistrivõistlustluste V etapp.
Võistlus toimub 3. juuni 2017 a. algusega kell 12.00 Holstre-Polli Tervisekeskuses.
2. Osavõtjad ja võistlusklassid.
Osalema lubatakse Eesti Jalgratturite Liidu või mõne muu riigi rahvusliku alaliidu litsentsiga
jalgratturid järgmistes võistlusklassides: N/M14, N/M16,NJ/MJ, MU, N/ME ja Sport/Seeniorid.
N/M10 ja N/M12 vanuseklassi võistlejatel litsentsi ei nõuta. Sport ja Seenior klasside
jalgratturid võistlevad ühises absoluutarvestuses.
3. Võistluskeskus.
Võistluskeskus on avatud 3.06.2017 a. kell 9.00 – 17.30 Holstre-Pollis, Viisuküla küla, Viljandi
vald. Võistluste sekretariaat asub Holstre-Polli Tervisekeskuse fuajees. Klubide litsentseeritud
esindajad saavad kinnitada oma võistlejate osalemise ning tasuda stardimaksud kella 9.00 –
10.30.
Klubide esindajate ja kohtunikekogu liikmete koosolek toimub sekretariaadis kell 11.00.
4. Majandamine.
Võistlejate ja esindajate kulud kannab neid lähetav organisatsioon. Võistlejate stardimaksud
on järgmised:
N/M12 5.- €
N/M14,N16 10.- €
M16,NJ/MJ 15.- €
MU; N/ME; Sport ja Seeniorid 20.- €
5. Programm ja orjenteeruv ajakava.
12.00 M10, N10
2 x 2,1 km lõpufinišiga
12.20 N12, M12
3 x 2,1 km lõpufinišiga
12.40 N14, N16
6 x 2,1 km punktisõit,VF 2.ringil
13.00 M14
6 x 2,1 km punktisõit,VF 2. ringil
13.20 M16
10 x 2,1 km punktisõit,VF igal 2.ringil
13.55 NJ,NE
8 x 2,1 km punktisõit VF igal 2.ringil
14.30 Autasustamine N12.M12,N14,M14,N16,M16,NJ,NE
14.50 MJ
14 x 2,1 km punktisõit,VF igal 2. ringil
15.50 ME,MU
18 x 2,1 km punktisõit,VF igal 2. ringil
16.55 Sport-Seenior 10 x 2,1 km punktisõit,VF igal 2. ringil
17.25 Autasustamine MJ,MU,ME,Sport-Seenior.
Allkirjade andmine stardilehele algab 30 minutit ja lõpeb 10 minutit enne vastava vanuseklassi
starti.
6. Tulemuste arvestamine.
Lõpufinišiga sõidus selgitatakse paremusjärjestus lõpufiniši alusel, punktisõitudes kogutud
punktide alusel. Punktisõitudes toimub vahefiniš igal 2. ringil, kus antakse punkte neljale
esimesele ratturile vastavalt 5-3-2 ja 1 punkt. Lõpufinišis antakse esinelikule kahekordsed
punktid.
· võitjaks osutub jalgrattur, kes läbib kõige rohkem ringe;

· ringide arvu võrdsuse korral otsustatakse paremusjärjestus võidetud punktide põhjal;
· ringide arvu ja punktide võrdsuse korral otsustatakse paremusjärjestus vahefiniši võitude
arvu põhjal;
· kui võrdsus ikka veel kehtib, otsustatakse paremusjärjestus lõpufinišis saadud koha põhjal.
Vahefinišites punktideta jäänud võistlejad saavad oma koha finišiprotokollis lõpufiniši
ületamise järjekorra alusel.
Võistlejale antakse ”plussring” kui ta on jõudnud peagrupi lõppu.
Ratturid, kes kaotavad liidrile ringiga, loetakse ajalimiidi ületajateks ja kutsutakse kohtunike
kogu poolt rajalt ära, ega saa tulemust lõpuprotokolli. Juhul kui ringiga kaotanud võistlejate
grupp koosneb 20-või enamast ratturist, võivad kohtumikud lubada neil võistlust jätkata.
Punktisõitudes saab võistleja taotleda kohtunikelt neutraalringi, kui ta sattus kukkumisse,
tema rattal purunes kumm või purunes tema ratta selline tehniline osa, mis ei võimalda sõidu
jätkamist ilma purunenud osa väljavahetamiseta. Kohtuniku otsuse alusel saab rattur jätkata
võistlemist samas grupis, milles ta enne intsidenti sattumist asus, kuid ta ei saa teenida
preemiapunkte järgmises vahefinišis.
*Kui ühes sõidus ja võrdse pikkusega distantsidel stardivad koos mitu vanuseklassi, saavad
koha etapi lõpuprotokollis ka ratturid, kes peale poole distantsi läbimist on saanud liidritelt
ringilise mahajäämuse ning peavad vastavalt kohtuniku otsusele võistluse lõpetama.
7. Autasustamine ja auhinnad
Rahaline auhinnafond on 525.- eurot, mis jaotub MJ, MU/ME ja NJ/NE vanuseklasside
sõitude absoluutarvestuse võitjate vahel järgmiselt: I koht 100.- EUR ; II koht 50.- EUR ; III
koht 25.- EUR · Meeste kõikide vanuseklasside kolme esimest jalgratturit autasustatakse
karika ja diplomiga. · Rahaliste auhundadega autasustatakse MJ vanuseklassi 1.- 3.kohta ja
MU, ME sõidu absoluutparemuse 1.- 3.kohta. · Naiste kõikide vanuseklasside kolme esimest
jalgratturit autasustatakse karika ja diplomiga. Rahaliste auhindadega autasustatakse NJ/NE
absoluutparemuse 1.- 3. kohta. · Teiste vanuseklasside võitjaid autasustatakse lisaks
esemeliste auhindadega.
Kõigilt rahalistelt auhindadelt arvestatakse maha tulumaks.
8. Registreerimine.
Eelregistreerimine lõpeb 31.mai 2017 a. kell 24.00 EJL kodulehel www.ejl.ee
9. Meditsiiniline abi.
Esmase meditsiinilise abi tagab võistluste arst, kes paikneb võistluskeskuses.
10. Karistused.
Karistusi rakendatakse vastavalt UCI määrusele.
11. Muud
Võistluste start asub Holstre-Polli Tervisekeskuse peamaja kõrval. Võistlustrass kulgeb
mööda rolleri ringi,mille pikkus on 2,1 km. Liiklus võistlustrassil on suletud. Võistlustrassiga
tutvumine on lubatud kell 11.10 kuni 11.45. Võistluste ajal on võistlustrassil soojenduse
tegemine keelatud. Soojendust saab teha ümberkaudsetel teedel.
Eesti Meistrivõistlustel kriteeriumisõidus on kasutusel sarja võistlusnumbrid, mis on
väljastatud sarja esimesel või eelmistel kriteeriumisõidu etappidel. Kui võistleja osaleb sarjas
esimest korda, siis väljastatakse talle numbrite komplekt võistluse sekretariaadis. Juhul kui
võistleja on oma hooajanumbrid kaotanud või koju jätnud, on tal võimalik soetada
duplikaatnumberd hinnaga 2 €. Originaaldisainiga numbrite kasutamine on kohustuslik.
Muudelt võistlustelt pärinevate või ise joonistatud numbrite kasutamine on keelatud.
Kõik käesolevas juhendis kajastamata küsimused lahendab võistluste kohtunike kogu koos
võistluste peakorraldajaga.
12. Kontaktid
Peakohtunik: Raimo Ronimois 5045168, raimo.ronimois@gmail.com
Peasekretär: Anneli Sitska 5027854, anneli.sitska@gmail.com

Peakorraldaja: Kristjan Kivistik 53268863, kristjan.kivistik@rattaklubi.ee

Lisa1. Rajakaart
Roosa ala - Stardi/Finishi ala
Kollane ala - Registratuur
Sinine ala - Parkimine
Võistlusringi pikkus 2,1km, sõidetakse vastupäeva.

