
                                               

TÜRI RATTAPOOD
Paide tn. 8 Türi   tel 385 7074  

 

                                JÄRVAMAA RATTAKROSSI SEERIAVÕISTLUS 2015   

                                                                         

 

         Järvamaa rattakrossi 2015. aasta seeriavõistlus peetakse 5 etapiline: 

                                   1. mail             Kangrumäe 

                             21. mail           Saunametsa 

                                               18. juunil        Koeru 

                                               6. augustil       Järva-Jaanis 

                                               27. augustil     Türi Tehisjärve ümbrus 

 

             Seeriavõistluse võitjad selgitatakse 10 erinevas võistlusklassis: 

                                             Poisid ja tüdrukud  kuni 6 aastased 

                                             Poisid                     7 – 10 aastased 

                                             Tüdrukud               7 – 10 aastased 

                                             Noormehed           11 – 14 aastased 

                                             Neiud                    11 – 14 aastased 

                                             Noormehed           15 – 18 aastased 

                                             Põhiklass             Mehed 19 – 39 aastased 

                                             Põhiklass             Naised 15 aastased ja vanemad 

                                             Mehed                    40 – 49 aastased 

                                             Mehed                    50 aastased ja vanemad 

Võistlusklassi paigutatakse võistleja vastavalt juhendis määratletud vanusele esimesel osaletud 

etapil. Hooajal võistlusklassi muuta ei saa. Põhiklassis võivad startida ka nooremad ja vanemad. 

 

Võistlusklasside üldvõitjad selgitatakse 4 etapil saavutatud kohapunktide liitmise teel. 

Üldarvestuses saavad koha vähemalt kolmel etapil osalenud võistlejad. Võrdsete punktide korral 

osutub paremaks: 

                                             enim etappe kaasa teinud võistleja 

                                             rohkem etapivõite ( teisi, kolmandaid kohti) saanud võistleja  

                                             viimasel etapil parema koha saavutanud võistleja. 

Punkte arvestatakse etapil saavutatud kohtade järgi alljärgnevalt: 1. koht 30 punkti; 2. koht 27 

punkti; 3. koht 25 punkti; 4. koht 23 punkti; 5. koht 22 punkti; 6. koht 21 punkti jne. 

 Võistlusklasside üldvõitjaid autasustatakse karikate, medalite ning diplomitega. Lisaks 

eriauhinnad. Etapil kolme parema hulka tulnud võistlejaid autasustatakse  meenega. 

 

Selgitatakse ka parim võistkond. Võistkond koosneb viiest liikmest, kellest etapil läheb arvesse 

kolme parema võistleja tulemus. Võistkonda saavad kuuluda ratturid alates võistlusklassist 11-14( 

läbivad etapil põhiklassiga samaväärse ringi). Võistkond registreeritakse enne esimese etapi starte. 

Paremus etapil selgitatakse stardi üldkoha punktide liitmisel.  Esikoht etapil annab30 punkti; teine 

koht 27 punkti; kolmas koht 25 punkti; neljas koht 23 punkti; viies koht 22 punkti jne.  Üldvõitja 

selgub viie etapi kokkuvõttes. Võitja võistkonda autasustatakse Veski-Silla nimelise rändkarikaga 

ning võistkonna liikmeid  toetajate poolt välja pandud auhindadega. 

 

OSAVÕTUMAKS 

 

                                         Osavõtumaks  etapist               2   eurot 

                                         Õpilastele ja pensionäridele     1  euro 

                                          Eelkooliealistele                        tasuta 



 

 

  Registreerimine kogu hooajaks ja püsinumbri lunastamine 

 

                                     Täiskasvanutel                           7   eurot 

                                     Õpilastel ja pensionäridel          3   eurot    

   

Lastestartide ( kuni 6 ja 7 – 10 aastased) algus etappidel kell 18.30. Stardid põhidistantsidele 

kella 19.00-st. Registreerimine võistlusteks pool tundi enne starti.  

Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise. Kiivri kandmine võistlustel on 

kohustuslik. 

 

                                     Tahad võita, tule osale. Meil kaotajaid ei ole 

     

 

 

 

 

 


