
„TAMME KARJÄÄRI 5. RATTAKROSS“ 

JÄRVAMAA RATTAKROSSI SEERIAVÕISTLUS 2021 

(EJL 3. kategooria) 

25. juuli 2021 a. Järva-Jaanis. 

 

 

JUHEND 
 

1. Eesmärk: 

Tamme karjääri Rattakrossi eesmärk on populariseerida jalgrattasporti 

2. Korraldus: 

Tamme karjääri Rattakrossi korraldab MTÜ Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi. 

Võistlused viiakse läbi vastavalt UCI XCO määrusele, EJL võistlusreglemendile ja Järvamaa rattakrossi 

seeriavõistluse juhendile. 

 

3. Toimumise aeg ja koht: 

Tamme karjääri 5. Rattakross toimub 25. juulil 2021 a. stardiga Järva-Jaanis Tamme karjääris (Järva-

Jaanist 0,5 km Tartu poole). Võistluskeskus asub stardi-/finišiala vahetus läheduses. 

 

4. Võistluse ajakava:  

 

10:00     Avatakse võistluskeskus 

             10:30–13.00    Võistlejate registreerimine ja numbrite väljastamine võistluskeskuses 

             12.00    Start PT 6, T 8, P 8, T 10, P 10, T 12, P 12 

             12.30    Start N 15, P 15 

             13.00                 Start N põhi, N 35+ ja M 50+ 

             13.45    Start M 18, M Põhiklass, M 40-49 

 

         

5. Võistlusklassid ja distantsid 

 

Võistlusklassid ainult Järvamaa rattakrossi seeriavõistluse arvestuses: 

 

• PT 6 (poisid, tüdrukud kuni 6 a.) (2015 ja hiljem)  0,4 km  

• T 8 (tüdrukud 7 ja 8 a.)  (2013-2014)  1 km (1 ring) 

• P 8 (poisid 7 ja 8. a)   (2013-2014)  1 km (1 ring) 

• T 10 (tüdrukud 9 ja 10 a.)  (2011-2012)  2 km (2 ringi) 

• P 10 (poisid 9 ja 10 a.)  (2011-2012)  2 km (2 ringi) 

• T 12 (tüdrukud 11 ja 12 a.)  (2009-2010)  3 km (3 ringi) 

• P 12 (poisid 11 ja 12 a.)  (2009-2010)  3 km (3 ringi) 

 

             Võistlusklassid Järvamaa rattakrossi seeriavõistluse ja Tamme karjääri 5. Rattakrossi arvestuses 

 

• N 15 (neiud 13-15 a.)  (2006-2008)  5 km (2 ringi) 

• P 15 (poisid 13-15 a.) (2006-2008)  5 km (2 ringi) 

• N Põhiklass (naised 16-34 a.) (2005-1987)  10 km (4 ringi) 



• N35 (naised 35+)  (1986 ja varem)  10 km (4 ringi) 

• M18 (noormehed kuni 18 a.) (2003 ja hiljem)  12,5 km (5 ringi) 

• M Põhiklass (mehed 19-39 a.) (2002-1982)  12,5 km (5 ringi) 

• M40 (mehed 40-49 a.) (1972-1979)  12,5 km (5 ringi)   

• M50 (mehed 50+)  (1971 ja varem)  10 km (4 ringi) 

 

Võistlusel saavad osaleda kõik soovijad, rahvusliku jalgrattaliidu (nt. EJL) litsents ei ole nõutud. 

 

6. Rajakirjeldus: 

 

Võistlus toimub 0,4 km, 1km ja 2,5 kilomeetrilisel ringil. 2,5 km ring on üle keskmise tehniline ja nõuab 

tähelepanelikkust. Ühtegi tõsiselt ohtlikku kohta ei ole. Maastik on vahelduv ja mitmed kohad pingutust 

nõudvad. Tõusumeetreid ringi kohta ca 35.  

 

7. AJALIMIIT 

 

Ringiga kinni püütud ratturid jätkavad oma võistlust ning lõpetavad võitjaga samal ringil. Kaotatud ringe tagasi 

sõitma ei pea, protokolli lisatakse võistleja poolt läbimata jäänud ringide arv. 

 

8. AUTASUSTAMINE 

Tamme karjääri 5. Rattakrossi iga võistlusklassi kolme parimat autasustatakse medali ja meenega.  

 

9. TEHNILINE ABI 

Võistlejate söötmist/jootmist ning tehnilise abi osutamist võib teha rajal selleks ette nähtud tähistatud alas. 

 

10. MEDITSIINILINE ABI 

Esmast meditsiinilist abi osutatakse võistluse stardi-finišipaigas. 

 

11. MUUD OLULIST: 

• Eelregistreerimine soovituslik ja selle kohta edastatakse lisainfo Facebookis 

(https://www.facebook.com/J%C3%A4rva-Jaani-Ratta-ja-Suusaklubi-213684845462997). 

• Osalejad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest ja võistlevad omal riisikol. 

Kõik osalejad on kohustatud kandma kiivrit.  

• Jalgrataste valik on vaba. 

• Peale finišit toimub toitlustamine võistluskeskuses, kus igat osalenut ootab karastusjook ja soe supp. 

• Osavõtutasu Tamme karjääri 5. Rattakrossi arvestuses on 15 EUR. Osalustasu saab tasuda registratuuris 

sularahas. 

• Osalejad on kohustatud järgima COVID-19 hetkel vabariigis kehtivaid piiranguid. 

 

Lisainfo jooksvalt Facebook´is: Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi 

 

12. TÄIENDAV INFO  

Peakorraldaja:   MTÜ Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi    

Teet Kallakmaa  e-post: teet.kallakmaa@neti.ee   tel. 5021263     
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