
VÕRUMAA MEISTRIVÕISTLUSED MAASTIKURATTAMARATONIS
ÜLDJUHEND

1. KORRALDUS Võistluse korraldaja on MTÜ Hauka Veloklubi koostöös Võrumaa
Spordiliiduga. Võistlus viiakse läbi vastavalt üldjuhendile.

2. AEG JA KOHT
Võistlus toimub 01.08.2021 Kaikamäel

3. OSALEJAD
Võru maakonna MV viiakse läbi järgmistele vanuseklassidele (vanusegruppi arvestatakse
sünniaasta, mitte sünnikuu järgi):
Vanuseklass Vanus Sünniaasta
Laps 2009 ja hiljem.
M/N14 13-14 a 2007 - 2008 (poolmaraton)
M/N16 15-16 a 2005 - 2006 (poolmaraton)
M/N18 17-18 a 2003 - 2004 (poolmaraton)
M U23 19-22 a 1998 - 2002
M eliit 23-39 a 1997-1982
N eliit 2002 -1982
N Seenior 40 1972-1981
N seenior 50 1971 ja varem (poolmaraton)
M Seenior 2 40 - 49 a 1972 - 1980
M Seenior 3 1971 ja varem

4. REGISTREERIMINE
Eelregistreerimine www.sportos.eu Kohapeal registreerimine ja numbrite väljastamine lõppeb
01. august kell 11.40. Osalemistasu vastavalt Kaika rattamaratoni üldjuhendile.  Võrumaa
meistrivõistlustel osalemiseks peab osaleja elama Võru maakonnas või kuuluma Võrumaal
registreeritud spordiklubisse. Eelregistreerimisel lisada kindlasti vastav märge.

5. VÕISTLUSKESKUS
Kaika seltsimaja juures.

6. AJAKAVA
01.08.2021
10.00-11.40 numbrite väljastamine/kohapeal registreerimine
12.00 Maratoni start
12.30 Poolmaratoni start
15.00 autasustamine

http://www.sportos.eu


7. RAJAINFO
Maratoni distants 50 km, poolmaraton 20 km. Rattamaratoni rada kulgeb suuremalt jaolt
looduskaunil ja kuplilisel Karula rahvuspargi metsaradadel ja sealsetel väiksematel
kruusateedel.

8. STARDI KORRALDUS
Stardigrupid moodustatakse 2020. a maratonisarjade tulemuste järgi. Kohapeal registreerujad
paigutatakse viimasesse stardigruppi.

10. AUTASUSTAMINE
· Autasustamine toimub võistluspaiga finiši juures võistluspäeval peale võistluse lõppu.
· Autasustamisel osalemine on auhinna saamiseks kohustuslik. Juhul kui võistlejal
autasustamisel osaleda pole võimalik, võib auhinda vastu võtma tulla tema esindaja.
· Vanuseklasside arvestuses autasustatakse diplomi ja medaliga kolme paremat
finišiprotokolli alusel.

11. TEHNILINE ABI JA TOITLUSTAMINE
· Võistlejad vastutavad oma ratta tehnilise korrasoleku ja vajadusel varuosade olemasolu
eest ise.
Maratoni distantsil on 3 toidupunkti, poolmaratonil 1 toidupunkt.

12. MEDITSIINILINE ABI
Meditsiiniabi vajadusel võetakse ühendust kiirabiga telefonil 112.

14. MUU INFO
Kiivri kandmine kohustuslik.
Liikluseeskirjade, liiklusreguleerijate, liiklusmärkide, viitade ja muude korraldajapoolsete
juhiste täitmine on kohustuslik.
Söögipakendite, joogipudelite jms rämpsu rajale ja loodusesse viskamine RANGELT
KEELATUD! Võistluse ajal tekkinud prügi saab jätta toidupunktidesse.
Iga osavõtja kinnitab, et vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest
ning osaleb etapil täielikult omal vastutusel ja täidab käesoleva juhendi nõudeid.
Iga osavõtja vastutab enda ohutuse ja endast oleneva ohutuse eest kaasvõistlejate suhtes.
Kõik alla 18-aastased osavõtjad on rajal lapsevanema või hooldaja vastutusel.
Korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või
kadumise eest.

14. KONTAKTID
Registreerimine www.sportos.eu
FB:www.facebook.com/haukaveloklubi E-post: haukaveloklubi.mtu@gmail.
Peakorraldaja: Taavi Kannimäe mobiil +372 521 2557

http://www.sportos.eu

