Raplamaa Tour de Tuletõrje 2016
Igamehe jalgrattasari rahvasportlastele
EJL 3. kategooria
Võistlusjuhend
1. Sisukord
2. Eesmärk
3. Suunitlus
4. Võistluskalender
5. Etappide ajakava
6. Vanuseklassid
7. Rattaklass
8. Võistlusformaat ja startimise kord
9. Registreerimine ja stardimaksud
10.Osavõtumaks sisaldab
11.Võistlusnumbrid
12.Osalejate toitlustamine
13.Tehniline abi
14.Meditsiiniline abi
15.Karistused
16.Paremusjärjestuse selgitamine
17.Tulemuste avaldamine
18.Autasustamine
19.Lisainfo ja korraldajad

2. Eesmärk
Tour de Tuletõrje eesmärgiks on
2.1. pakkuda sõbralikku, perekeskset võimalust harrastada
võistlusmomendiga jalgrattasõitu
2.2. tuua rattaspordi juurde uusi harrastajaid
2.3. tutvustada osalejaile Raplamaa vabatahtlikku päästevõrgustikku
3. Suunitlus
3.1. Tour de Tuletõrje on suunatud kõigile inimestele soost, rahvusest ja
kodakondsusest hoolimata ning kannab endas UCI “Cycling for All” (rattasõit
kõigile) vaimu.
3.2. Tour de Tuletõrje avaetapid annavad harrastusrattureile võimaluse
varakevadisel ajal nautida temposõiduvõistlust maanteel, mil maastikusõit on
tõenäoliselt veel raskendatud.
3.3. Tour de Tuletõrje on laste rattatreeningutega tegelevaile klubidele ja
spordikoolidele hea võimalus mitmekesistada laste võistluskalendrit
(etappideks on valdavalt MNT/MTB temposõidud, v.a. finaalvõistlus
minitriatloni näol ja need ei kattu üldjuhul üleriiklike võistlustega).
3.5. Tour de Tuletõrje õhutab kõiki regulaarselt liikuma värskes õhus ja
seeläbi pikendama oma eluiga.
4. Võistluskalender
4.1. Tour de Tuletõrje 2016 koosneb kokku 5 (viiest) etapist.
Kuupäev

Distsipliin

Asukoht

26.04.2016 MNT eraldistart

Lokuta, Kehtna v.

10.05.2016 MNT eraldistart

Vahastu, Kaiu v.

24.05.2016 MNT eraldistart

Valgu, Märjamaa v.

26.07.2016 MTB eraldistart

Valgu, Märjamaa v.

20.08.2016 Triatlon 0,1+8+2, noorimatele duatlon (ratas + jooks)

Käru, Käru v.

4.2. Tour de Tuletõrje V etapp korraldatakse traditsioonilise Käru Järvepäeva
raames ning eelneb Raplamaa tuletõrjespordisarja finaalile.
4.3. Triatloni vanuse alammäära ja duatloni distantsid avalikustatakse
koostöös Käru Vallavalitsusega hiljemalt 01.08.2016

5. Etappide ajakava
5.1. Neli esimest etappi toimuvad teisipäeva õhtupoolikutel, kohapealne
registreerimie ja mandaat on avatud 16:30 kuni 19:00
5.2. Nelja esimese etapi stardid on avatud 17:00 kuni 20:00. Võistlejate
rohkuse korral pikendatakse stardiaega vastavalt vajadusele
5.3. Viienda etapi ajakava avalikustatakse koostöös Käru Vallavalitsusega
hiljemalt 01.08.2016.
Prognoositav triatloni start eelnevate aastate põhjal ajavahemikus 13:00 kuni
14:00
6. Vanuseklassid
6.1 Tour de Tuletõrje individuaaltulemuste arvestust etappidel ja sarja
üldkokkuvõttes peetakse vanuseklasside kaupa.
6.2. Sarja üldkokkuvõttes lähevad arvesse nende võistlejate, kes on osalenud
vähemalt kolmel Tour de Tuletõrje etapil, sh. Käru Järvetriatlonil.
6.3. Vanuseklassid määratakse sünniaasta järgi.
6.4. Tour de Tuletõrje rattasarjas peetakse arvestust järgmistes
vanuseklassides
Mehed

Sünniaasta

Naised

Sünniaasta

M8

2008 ja nooremad

N8

2008 ja nooremad

M10

2006 - 2007

N10

2006 - 2007

M12

2004 - 2005

N12

2004 - 2005

M14

2002 - 2003

N14

2002 - 2003

M16

2000 - 2001

N16

2000 - 2001

MJ

1998 - 1999

NJ

1998 - 1999

M

1977 -1997

N

1982 - 1997

M Sen 1

1967 - 1976

N Sen

1981 ja vanemad

M Sen 2

1966 ja vanemad

7. Rattaklass
7.1. Rattaklass on vaba - võistelda võib igat tüüpi jalgrattaga, millel esi ja
tagaratas on sama läbimõõduga.
7.2. Võistlemiseks plaanitav ratas peab olema visuaalsel vaatlusel kasutajale
ohutu.
7.3. Erinevatele rattatüüpidel eriarvestust ei peeta. Võistlejad võistlevad
võrdsetel alustel sõltumata kasutatavast rattatüübist.

8. Võistlusformaat, distantsid ja startimise kord
8.1. Tour de Tuletõrje rattasarjas viljeletakse sõltuvalt etapist kolme erinevat
võistlusformaati, milles kõigis peetakse arvestust võistlusmaa läbimiseks
kulunud aegade põhjal.
8.2 Eraldistardis lähetatakse võistlejad rajale ühekaupa 1 minutilise
intervalliga, võistlejate rohkuse korral võib korraldaja lühendada intervalli 30
sekundile.
8.3. Esimesel neljal etapil lähetatakse osalejad rajale kasvavas vanuses ning
stardijärjekorra määrab korraldaja kohapeal hiljemalt kümme minutit enne
esimest starti.
8.4. Esimesel kolmel (temposõidu) etapil on planeeritavad distantsid
alljärgnevad (täpne pikkus nädal enne starti)
Koht/
kuupäev

M/N 6, M/N
8

M/N
10

M/N
12

M/N
14

Lokuta
26.04

0,4-0,6 km

2-3 km 2-3 km 5 km

Vahastu
10.05

0,4-0,6 km

Valgu 24.05 0,4-0,6 km

N16

M16

M/N18

M/Nsen

5 km 10-14
km

10-14
km

10-14
km

2-3 km 2-3 km 5 km

5 km 8-10
km

10-15
km

10-15
km

2-3 km 2-3 km 5 km

5 km 8-10
km

15-20
km

15-20
km

8.5. Käru Järvepäeva triatloni raames lähetatakse osalejad distantsile
ühisstardist.
8.6. Käru Järvepäeva noorimate osavõtjate duatloni start on samuti
ühisstardiga, kuid eraldi triatloni ühisstardist. Distants täpsustub nädal enne
võistlust.
8.7. Käru Järvepäeva traditsiooniline distants on 200 m ujumist, 8 km
rattasõitu ja 1,5 - 2 km jooksu.

9. Registreerimine ja stardimaks
9.1. Registreerimine etappidele toimub kas sarja kodulehel
www.ligimesekaitseks.ee/tdt2016, e-kirja saatmise teel aadressile
tdt@ligimesekaitseks.ee või kohapeal.
9.2. Registreerimismaks osalemise eest tuleb tasuda neljal esimesel etapil,
osalemine Käru Järvepäeva triatlonil/duatlonil on tasuta.
9.3. Hooajal 2016 kehtivad järgmised stardimaksud
Klass

Tähtaeg

Hind

Märkus

M, N, M Sen1 , M Sen2, N Sen

31.03.2016

20

Kehtib kogu sarjale

M14, N14, M16, N16, MJ, NJ

31.03.2016

15

Kehtib kogu sarjale

M12, N12

31.03.2016

9

Kehtib kogu sarjale

M, N, M Sen1 , M Sen2, N Sen

kohapeal

6

ühe etapi stardimaks

M14, N14, M16, N16, MJ, NJ

kohapeal

5

ühe etapi stardimaks

M12, N12

kohapeal

3

ühe etapi stardimaks

M8, N8, M10, N10

tasuta

9.4. Stardimaksud saab ülekandega maksta korraldaja MTÜ Raikküla
Vabatahtliku Tuletõrje Selts arvelduskontole SEB pangas
EE351010220079610013, selgitusse etapi koht ja osaleja nimi. Makstes
rohkem kui ühe osaleja eest, võib selgitusse lisada nimede asemel selgituse “osalejate nimekiri emailiga”
9.5. Punktis 10.4 kirjeldatud grupimakse korral palub korraldaja saata
osalejate nimed emaili aadressile tdt@ligimesekaitseks.ee
9.6. Kohapeal on võimalik arveldada vaid sularahas.
9.7. Klassides M12, N12, M14, N14, M16 ja N16 on võimalik
eelregistreerimise käigus tasutud osavõtumaksud konkreetsel etapil
mitteosalemise tõttu edasi tõsta järgmistele etappidele, kuid kord juba tasutud
stardimakse ei tagastata ka siis, kui ettemaks on suurem kui järelejäänud
etappide arv.
9.8. Spordikoolidel ja rattatreeningugruppidel on kokkulepppel
peakorraldajaga võimalus tasuda klassides M12, N12, M14, N14, M16 ja N16
võistlevate laste eest arvega võistlusjärgselt, kui on selgunu osalenud laste
täpne arv

10. Osavõtumaks sisaldab
10.1. Tähistatud ja turvatud rada;
10.2. Ajavõttu ja tulemust protokollis;
10.3. stardinumbrit;
10.4. Esmaabi võistluskeskuses;
10.5. Auhindasid kiireimatele etappidel ja üldarvestuses;
11. Võistlusnumbrid
11.1. Tour de Tuletõrje rattasarjas kasutatakse hooajanumbrit. Võistlejale
väljastatud number kehtib kogu sarja vältel.
11.2. Esimesel neljal etapil on kasutusel füüsiline number, Käru Järvepäeva
triatlonil kirjutatakse võistleja number tema põsele ja käevarrele. Füüsiline
number on valmistatud plastist ja kinnitub sadulaposti külge.
Kinnitusvahendid saadaval võistluskeskuses.
11.3. Rattaetappideks väljastatud esimene ja Käru Järvepäeval väljastatav
number on tasuta. Juhul kui võistlejal ei ole järgmisel osaletaval rattaetapil
kaasas oma algset numbrit, väljastab korraldaja talle duplikaadi. Duplikaadi
maksumus on 3 EUR.
11.4. Neljal esimesel etapil võib kasutada vaid Tour de Tuletõrje
korraldusmeeskonna poolt väljastatud orginaal või duplikaatnumbreid.
11.5 Ilma numbrita finisheeriva võistleja tulemuse fikseerimist korraldaja ei
garanteeri.
12. Toitlustamine
12.1. Korraldaja võib pakkuda neljal esimesel etapil kõigile tasuta
võistluskeskuses küpsetatud pannkooke ja mahla. Võimalus selgub enne igat
etappi ja korraldaja ilmutab vastava teadaande vähemalt kolm päeva enne
etapi toimumist.
13. Tehniline abi
13.1. Korraldaja ei taga varuosi ega tehnilist abi võistlustrassil.

14. Esmaabi
14.1. Võistluskeskuses on tagatud esmaabi võõrustava kohaliku
päästeüksuse esindaja poolt, tõsisema intsidendi puhul kutsutakse kiirabi
lähimast kiirabipunktist.
15. Karistused
15.1. Tour de Tuletõrje on harrastajatelt harrastajaile pakutav võistlusformaat
ja seetõttu UCI määrustikku ja EJL võistlusreglementi üheselt ei järgi.
15.2. Starti mittelubamise (viiendal etapil triatlonis jalgrattasõidul) aluseks on:
15.2.1. Jalgrattakiivri puudumine (viiendal etapil triatlonis jalgrattasõidul);
15.2.2. Tasumata stardimaks nendele, kellele see kohaldub stardimaksuga
etappidel.
15.3. Tulemuse tühistamise aluseks on
15.3.1. Ebasportlik käitumine kaasvõistlejate suhtes
15.3.2. Prügi loopimine võistlustrassile
15.3.3. Distantsi omavoliline lühendamine (tagasikeeramine enne ettenähtud
pöördepunkti)
15.4. Võimalikud pretensioonid lahendab korraldaja koos peakohtunikuga
igas episoodis eraldi.
16. Paremusjärjestuse selgitamine
16.1 Tour de Tuletõrje sarja arvestusse lähevad nelja etapi tulemused viiest,
tingimusel, et läbitakse ka Käru Järvepäeva triatlon.
16.2. Etapi punktiarvestus:
1. koht 100 p.
2. Koht 90 p.
3. Koht 85 p.
4. Koht 80 p.
5. Koht 77 p.
6. Koht 75 p. ja edasi iga järgmine koht ühe punkti võrra vähem.

17. Tulemuste avaldamine
17.1. Tour de Tuletõrje etappide tulemuste avaldatakse kodulehel
www.ligimesekaitseks.ee/tdt2016 hiljemalt üks päev pärast võistluse
toimumist, esialgne protokoll on leitav ajamõõduteenusepakkuja Antrotsenter
OÜ kodulehel www.antrotsenter.ee
17.2. Tour de Tuletõrje sarja jooksev üldpunktiarvestus avaldatakse hiljemalt
neli ööpäeva peale iga etapi toimumist koduleheküljel

www.ligimesekaitseks.ee/tdt2016
17.3. Online-esialgsed tulemused ilmutab ajavõtuteenuse pakkuja
Antrotsenter oma kodulehel www.antrotsenter.ee/result.
17.4. Lõplik, peakohtuniku poolt kinnitatud tulemuste protokoll avaldatakse
Eesti Jalgratturite Liidu kodulehel www.ejl.ee hiljemalt üks ööpäev peale
võimalike protestide lahendamist.
18. Autasustamine
18.1. Korraldaja tunnustab võistlusklasside esikolmikuid igal etapil.
18.2. Sarja kokkuvõttes iga võistlusklassi kolme paremat autasustab
korraldaja.
18.3. Sarja üldarvestuse autasustamine toimub Käru Järvepäeval 20.augustil
2016 peale triatloni autasustamist Käru järve kaldal.
18.4. Auhinnalisele kohale tulemuse täiendavaks tingimuseks on Käru
Järvepäeva autasustamisel osalemine.
19. Lisainfo ja korraldajad
19.1. Tour de Tuletõrje on rahvaspordiüritus - EJL võistlejalitsents ei ole
osalemiseks kohustulik. Starti on oodatud kõik soovijad.
19.2. Osavõtt toimub omal vastutusel. Starti asumisega kinnitab võistleja, et
on tutvunud võistlusjuhendiga, omab võistlemiseks sobilikku tervislikku
seisundit ning on teadvustanud endale rattaspordiga kaasnevaid riske.
Õnnetuse korral katab iga võistleja tekkinud kahjud ise korraldajale mistahes
kahjunõudeid esitamata.
19.3. Kõik jalgratturid on kohustatud juhinduma liikluseeskirjadest, kohtunike
ja liikluse korraldajate märguannetest. Tee telgjoone ületamine ning
vastassuunda kaldumine on rangelt keelatud.
19.4. Kiivri kandmine on eranditeta kohustuslik.
19.5. Rajal soojendamine võistluse ajal on keelatud.
19.6. Tour de Tuletõrje korraldajaks on MTÜ Raikküla Vabatahtliku Tuletõrje
Selts, reg. nr. 80254298, www.ligimesekaitseks.ee
19.7. Korralduskomitee esimees on Riho Oraste (kontakt
tdt@ligimesekaitseks.ee, peakohtunik Raul Aarma kontakt 52 92 391.

