
 

VELOPLUS 6. KAIKA RATTAMARATON 2020.a JUHEND 

 

1. Veloplus 6. Kaika rattamaraton toimub laupäeval, 01. augustil 2020. a. Start ja 

võistluskeskus Kaika seltsimaja juures. Parkimine võistluskeskuses,- vastavalt reguleerijate 

korraldustele. Kaika rattamaratoni korraldab MTÜ Hauka Veloklubi.  

2. DISTANTSID  

2.1.Maraton 50 km ühisstart on kell 12.00.  

2.2.Poolmaratoni 20 km ühisstart on kell 12.30. Poolmaratoni sõidul toimub võistlus ainult 

PT14 ja PT18 vanuseklassidel. Teistel vanuseklassidel sel distantsil autasustamist ei 

toimu. 

2.3.Lastesõitude start kell 12.35 

3. REGISTREERIMINE JA STARDIMAKSUD 

3.1.Eelregistreerimine Kaika rattamaratonile toimub veebilehel www.sportos.eu 

3.2.Eelregistreerimine lõpeb 29.07.2020 kell 23.59.  

3.3.Võistluspäeval registreerimine toimub kell 10.00-11.30, ainult sularahas. 

3.4. Stardimaks sisaldab: tähistatud rada, number, ajavõtt (ainult korrektselt                  

paigaldatud võistlusnumbri olemasolul stardist finišini), teenindus toitlustuspunktis ja 

finišis, parimate autasustamine, vajadusel arstiabi ja ratta pesemine.  

3.5.Stardimaksud 

Kuupäev Maraton 50km Poolmaraton 20km 

kuni 22.07.2020 15,00€ 10,00€ 

23.07-29.07.2020 20,00€ 15,00€ 

Kohapeal 30,00€ 25,00€ 

 

3.6.Osavõtust loobumisel stardimaksu ei tagastata, ümberregistreerimine ainult kohapeal 

sularahas (5€). Korraldajatest mitte olenevatel põhjustel võistluse ära jäämisel 

osavõtutasu ei tagastata.  

3.7.Lastesõidust osavõtt on tasuta. 

4. STARDIGRUPID 

4.1.Stardigrupid moodustatakse 2019. a maratonisarjade tulemuste järgi. Kohapeal 

registreerujad paigutatakse viimasesse stardigruppi. 

4.2.Stardigrupid on 50 liikmelised.  

5. AUTASUSTAMINE 

http://www.sportos.eu/


5.1.Autasustamine toimub finišis kell 15.00. 

5.2. Autasustatakse 50 km sõidu 6 paremat meest ja 6 paremat naist. Võitjaid 

autasustatakse shampuse ja auhinnaga.  

5.3.Vanuseklasside (TP14, TP18, MU23 M, N, M40, M50+) kolme paremat autasustatakse 

medali ja esemelise auhinnaga. 

5.4.Auhinnafond on 600,-  

6. LIIKLUSKORRALDUS 

6.1.Rattamaratoni rada kulgeb suuremalt osalt metsa- ja kruusateedel. Üldkasutatavatel 

teedel ja kohalikel teedel kehtivad liikluspiirangud. 

6.2. Võistlusrajale ei lubata võistlejate saatemasinaid (autod, mootorrattad, maasturid jt).  

7. VANUSEKLASSID 

Lapsed 2010 - nooremad  

Neiud/Noormehed 14 (2006 - 2009), T/P14  

Neiud/Noormehed 18 (2002 - 2005), T/P18 

MU23 (1998 - 2001) 

Mehed (1981 - 1997), M  

Naised ( 2001 ja varem sündinud), N 

Mehed 40 (1971 - 1980), M40 

Mehed 50+ (1970 ja varem sündinud) M50+  

8. OLULISED REEGLID 

8.1.Kiivri kandmine kohustuslik.  

8.2.Liikluseeskirjade, liiklusreguleerijate, liiklusmärkide, viitade ja muude 

korraldajapoolsete juhiste täitmine on kohustuslik.  

8.3.Söögipakendite, joogipudelite jms rämpsu rajale ja loodusesse viskamine RANGELT 

KEELATUD!  

9. VASTUTUS  

9.1.Iga osavõtja kinnitab, et vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse 

eest ning osaleb etapil täielikult omal vastutusel ja täidab käesoleva juhendi nõudeid. 

9.2.Iga osavõtja vastutab enda ohutuse ja endast oleneva ohutuse eest kaasvõistlejate 

suhtes. 

9.3.Kõik alla 18-aastased osavõtjad on rajal lapsevanema või hooldaja vastutusel. 

9.4. Korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise 

või kadumise eest. 

10. KONTAKTID 



10.1. Registreerimine www.sportos.eu  

10.2. FB:www.facebook.com/haukaveloklubi E-post: haukaveloklubi.mtu@gmail.com 

10.3. Peakorraldaja: Taavi Kannimäe mobiil +372 521 2557 

mailto:haukaveloklubi.mtu@gmail.com

