XXI Erika rattaralli
1. Erika rattaralli koraldab SK Vargamäe , korralduskomitee, sponsorite ja toetajate kaasabil.
2. Vastavalt käesolevale juhendile.
3. Erika Rattaralli toimub pühapäeval, 4. juunil 2017. a.
Kõik stardid ühisstardid, Järvamaal Ahulas, Ahula rahvamaja eest.
o 48 km distantsi ühisstart on kell 13.00
o 10 km 13.40
o 5 km 13.20
o 1 km 12.20
o Nublud star kell 12.00
o Finiš asub Ahula rahvamaja ees
o 48 km marsruut: Ahula – Kaalepi –L- Risti-Jäneda-Ahula
o 10 km marsruut: Ahula– Kaalepi – Ahula
o 5 km Ahula –Seidla- Ahula
o 1 km Ahula
4. 48 km 1 teenindus-toitlustuspunkt
o

5. Jalgrataste klass on vaba. Rajal edasiliikumiseks auto vms transpordivahendi või muu reeglitele mittevastava
kõrvalise abi kasutamise eest võistleja diskvalifitseeritakse.
6.

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.

7.

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

8. Võistluste trass on liikluseks avatud. Osavõtjad on kohustatud täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest
ja liikluskorraldajate märguannetest.
9. Vanuseklassid. Osaleda võivad kõik kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks.
Erandkorras
lubatakse 48 km rajale ka nooremaid osavõtjaid treeneri kirjalikul loal.
Vanuseklassid: 5 km N 10 km : N14-17 , N18-35 ,N35-55 , N56.+: M14-17 , M18-39 , M40-55 , M55 ..., 48 km
vanuseklassid M18-39; N18 -35; M40-55 ;N 36-55 ; M 56+ja N56+
Osavõtumaks

Osavõtutasud

48

5 ja 10

kuni 05.06.2016

7€

2€
Lapsed tasuta

10. Stardimaterjalide väljastamine toimub Ahula rahvamajas
11. Osavõtjale kindlustatakse: tähistatud rada, stardinumber koos ajavõtukiibiga, ajavõtt (ainult korrektselt paigaldatud
stardinumbri/ajavõtukiibi olemasolul stardist finišini), teenindus TP-des ja finišis, autasustamine, tulemlõpetajatelnimeline ,

osavõtumedal, pesemisvõimalus, vajadusel arstiabi, katkestajate transport finišisse, kuld- ja hõbemärgid vastavalt statuudile
ning osalemisvõimalus
12. Ajavõtt toimub elektroonilise ajavõtukiibiga.
13. Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena finišipaiga infotahvlil ja interneti kodulehel ja
ametlike tulemustena esmaspäeval 6. juunil kell 17.00 Albu valla kodulehel
14. Autasustamine toimub finišis 30 min. jooksul peale distantsi lõppu.I koht,II koht,III koht medal ja auhind..
15. Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumiste jne. kohta tuleb esitada peakorraldajale:

Protesti tasu on 40 €, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab
kohtunike kogu.
Järelpärimisi mitteametlike tulemuste kohta saab. Juhendis käsitlemata küsimused lahendavad
korralduskomitee ja kohtunike kogu.

