XIX Erika rattaralli
1. Erika rattaralli koraldab SK Vargamäe , korralduskomitee, sponsorite ja toetajate kaasabil.
Peakorraldaja Malle Lomp 5096797
2. Rattaralli viiakse läbi tuginedes EJL reglemendile ning vastavalt käesolevale juhendile.
3. Erika Rattaralli toimub pühapäeval, 7. juunil 2015. a.
Kõik stardid ühisstardid, Järvamaal Ahulas, Ahula rahvamaja eest.
o 48 km distantsi ühisstart on kell 13.00
o 10 km 13,40 kell
o 5 km kell 13,20
o 1 km kell 12.20
o Nublude start kell 12.00
o Finiš asub Ahula rahvamaja ees
o 48 km marsruut: Ahula – Kaalepi-Kihme rist – Ahula – Aravete – Järva-Jaani- RAlliku- Kihme rist-Ahula
o 10 km marsruut: Ahula– Kaalepi- Kihme rist -– Ahula
o 5 km Ahula –Seidla- Ahula
o 1 km Ahula tähistatud rada
4. 48 km 1 joogipunkt
o

5.

Prügialad: meie jaoks on oluline keskkonna hoidmine. Võistluste rajal on tähistatud prügiala
joogipunkti eelselt ja järgselt. Prügialadel palume joogipudel või pakend poetada rajale, mitte
visata kaugele maanteekraavi, kust seda on hiljem raske leida ja ära koristada. Väljaspool
tähistatud prügiala on söögipakendite, joogipudelite jms rämpsu rajale ja loodusesse
viskamine RANGELT KEELATUD! Akrediteeritud isiku (korraldaja/kohtunik) poolt
fikseeritud või foto ja videomaterjalil oleva tõendatud rikkumise korral on korraldajal õigus
osavõtja diskvalifitseerida või määrata rahatrahv.

6. Jalgrataste klass on vaba. Rajal edasiliikumiseks auto vms transpordivahendi või muu
reeglitele mittevastava kõrvalise abi kasutamise eest võistleja diskvalifitseeritakse.
Diskvalifitseerimise aluseks on ka ürituse videosalvestus, mis vaadatakse üle enne ametlike
tulemuste avaldamist.
7.

Osavõtt Erika rattarallil toimub omal riisikol. Soovitav on omada õnnetusjuhtumi ja/või
tervisekindlustust. Korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara
purunemise või kadumise eest.

8.

Kõikidel distantsil on kohustuslik kanda kiivrit, selle puudumisel osavõtja
diskvalifitseeritakse. Diskvalifitseerimise aluseks on ka ürituse videosalvestus, mis vaadatakse
üle enne ametlike tulemuste avaldamist.

9. Võistluste trass on liikluseks avatud. Osavõtjad on kohustatud täitma liikluseeskirju,
juhinduma liiklusmärkidest ja liikluskorraldajate märguannetest.
10. Vanuseklassid. Osaleda võivad kõik, kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks.
Erandkorras lubatakse 48 km rajale ka nooremaid osavõtjaid treeneri kirjalikul loal.

Vanuseklassid: Nublud-6a
Lapsed: 1 km PT 6-7a, 8-9a
5 km PT 10-12a, 13-14a
10 km Naised: N14-17a , N18-35a ,N35-55a , N 56a...
Mehed: M 14-17a , M 18-39a , M 40-55a , M 56a ...,
48 km Naised: N18-35a ,N 35-55a , N56...
Mehed: M 18-39a , M 40-55a , M56 ...,
11.Osavõtumaks 48 km 7 €,
10 km 2€,
12. Stardimaterjalide väljastamine toimub võistluskeskuses kell 11.00 ja lõppeb pool tundi enne
valitud stardi algust. Eelregistreerimine tel 5096797 e-mail mallel@albu.ee
13. Osavõtjale kindlustatakse: tähistatud rada, stardinumber, ajavõtt (ainult korrektselt paigaldatud
stardinumbri olemasolul stardist finišini) , autasustamine, pesemisvõimalus, vajadusel arstiabi,
katkestajate transport finišisse
14. Tulemuse saamiseks peab osavõtja kogu rattaralli vältel stardikoridori sisenemisest kuni
finišijoone ületamiseni kandma juhtraual nähtaval stardinumbrit,.
15. Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena finišipaiga infotahvlil ja
ametlike tulemustena esmaspäeval, 8. juunil kell 17.00 Albu valla kodulehel
16. Autasustamine toimub finišis kell orienteruvalt 15.00-15.30 Autasustatakse 5 km,10 km ja 48 km
distantsi vanuseklasside 3 paremat meest ja 3 paremat naist medali ja auhindadega. Välja on pandud
ka eri auhinnad.
Nublud ja 1km sõitjad autasustatakse kohe peale sõitu.
17. Kaotatud-leitud asjad tuleb üle anda sekretariaadile (stardipaigas) või TP ülemale
(teeninduspunktides). Kaotatud-leitud asjad toimetatakse finišisse, kus neid vahendab leiupunkt.
Üritusejärgselt saab kaotatud-leitud asjad kätte Ahula rahvamajast 1 kuu jooksul pärast rattarallit
18. Registreerimisega kinnitab osavõtja nõusolekut RR juhendiga ja lubab kasutada endast ürituse
ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse propageerimiseks.
19. Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumiste jne. kohta tuleb esitada peakomissarile:



esimese saja lõpetaja kohta 1 tunni jooksul pärast 100. võistleja lõpetamist,
kõigi teiste kohta finiši sulgemiseni.
Protesti tasu on 40 €, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel. Kõik võistlustega
seotud protestid lahendab kohtunike kogu. Järelpärimisi mitteametlike tulemuste
kohta saab esitada võistluspäeval võistluste sekretariaati kuni finiši sulgemiseni .

20. Juhendis käsitlemata küsimused lahendavad korralduskomitee ja kohtunike kogu.

