Jüri Ratase jalgrattavõistlus
võistluse juhend
Jüri Ratase jalgrattavõistlus sai alguse 2005. aastal Pirital. Jalgrattavõistlus on suunatud
tervele Tallinnale. Võistlus viiakse läbi neljas kategoorias: a) ratastoolisõit; b) tillusõit, lapsed
kuni 6 aastat; c) lapsed 6 kuni 12 aastat; d) naised ja e) mehed. Tillu- ja lastesõidus ei selgitata
välja kohtasid, antakse meened (nt. osavõtumedalid). Võistlustel on alati osalenud Põhja Eesti Politseiprefektuuri esindajad, kes on õpetanud ohutut liiklemist. Samuti on olnud üheks
koostööpartneriks Põhja - Eesti Päästekeskus, kelle esindajad on jaganud õpetussõnu, kuidas
kaitsta oma kodu õnnetuse eest. Viimastel aastatel on koostööpartneriks olnud raudteeohutuse
organisatsioon Operation Lifesaver Estonia. Üritus on suunatud kogu perele ning on tasuta.
Võistlustel on kiivri kandmine kohustuslik. Rattavõistluse eesmärk on populariseerida
rattasõitu kui sportlikku harrastust ja meeldivat vabaaja veetmise viisi koos perega.
I üldine
 Jüri Ratase X jalgrattavõistlus toimub 06. september 2014. aastal algusega kell 11:00,
aadress Pirita Spordikeskus (velodroom) Rummu tee 3, Pirita linnaosa, Tallinn.
 Jalgrattavõistluse korraldaja on Jüri Ratas (MTÜ Perega koos) ja Jaanus Ritson (OÜ
TopSport), samuti on olulisel kohal vabatahtlike, sponsorite ja toetajate osalus.
 Jalgrattavõistlusel ei ole osavõtutasu.

II Programm:
 9:00 – 10:20 kohapeal registreerimine;
 9:00 – 10:50 eelregistreerunutele numbrite ja kiipide kättesaamine ning võistlusteks
ettevalmistus;
 11:00 – võistluste avamine;
 11:15 – ratastoolisõit (Lillepi pargis) 1,4km;
 11:40 – tillusõit 450m;
 11:55 – lastesõit 2km;
 12:15 – naiste ja meeste sõit 10km;
 13:15 – autasustamine ja loosimine;
 13:30 – võistluste lõpetamine.

III võistluste rada
 Kõikide sõitude start ja finiš on Pirita velodroomi korvpalliväljakul, välja arvatud
ratastoolisõidus.
 Ratastoolisõit - võistlusrada kulgeb Lillepi pargis (pool ringi). Velodroomilt Lillepi
parki minekuks ületatakse üheskoos liiklusreguleerijate abil Rummu tee. Rada on
märgistatud ohutuslintidega, viitadega ning rajal on väljas ka võistluste korraldajad
(värvilised vestid seljas). Raja pikkus on 1,4km.
 Tillusõit – võistlusrada on ümber Pirita velodroomi (väljaspool velodroomi ringi)
asfaldi peal. Võistlusrada on piiritletud ohutuslintidega. Raja pikkus on 450m.
 Lastesõit - võistlustrass on Pirita metsa jooksu- ja suusaradadel. Märgistatud on
ohutuslintidega, viitadega ning rajal on väljas ka võistluste korraldajad (värvilised
vestid seljas). Raja pikkus on 2km.
 Naiste ja meeste võistlustrass on Pirita metsa jooksu- ja suusaradadel. Märgistatud on
ohutuslintidega, viitadega ning rajal on väljas ka võistluste korraldajad (värvilised
vesti seljas). Raja pikkus on 10km.
 Võistlusrajal võistluste ajal ei ole keelatud liigelda kolmandatel isikutel, millega tuleb
arvestada kõigil osapooltel.

IV Ohutus
 Osavõtt jalgrattavõistlusest toimub omal riisikol.
 Osavõtjatel on kohustuslik kanda kiivrit (sh. tillu- ja lastesõidus), mille puudumisel
osavõtjat starti ei lubata.
 Rajal sõidab juhtgrupi ees jalgrattur ja/või mootorsõiduk.
 Märguannete peale on kohustatud rajal aeglasematel võistlejatel anda teed juhtgrupile,
hoidudes võistlustrassi sõidusuuna paremale äärele. Kiirematel sõitjatel on soovitav
mööduda aeglasematest võistlejatest vasakult.
 Osavõtjad on kohustatud täitma liikluseeskirju, juhinduma võistlusmärkidest ja
korraldajate märguannetest.
V võistlusklassid
 ratastoolisõit 1,4km;
 tillusõit, lapsed kuni 6 aastat, 450m;

 lapsed 7 kuni 12 aastat, 2km;
 naised ja mehed, 10km.
 Perearvestuses toimuvad loosimised. Perearvestuses läheb kirja perekond, kelle
esindaja osaleb tillu- või lastesõidus ning ratastooli või naiste või meeste sõidus.

VI Registreerimine
 Toimub eelregistreerimine ja kohapeal registreerimine.
 Eelregistreerimine toimub aadressil www.ratas.ee/voistlus, ajavahemikus 18. augustist
– 03. septembrini. Palume väga, et kasutaksite võistluste sujuvamaks
korraldamiseks eelregistreerimist!
 Kohapeal registreerimine toimub võistluspäeval 06. septembril kell 9:00 – 10:20.
 Registreerimistelk asub velodroomi jalgpalliväljakul ning kannab vastavat märgistust.
 Võistlusnumbrite, info ja ajavõtuteenusega seotud asjade väljastamine toimub
võistluspäeval kella 9:00 – 10:50ni kahes erinevas telgis (eelregistreerimine ja
kohapeal registreerimine). Võistlusnumber tuleb kinnitada lenkstangi külge, et finišis
on number juba kaugelt näha.
 Registreerida tuleb igale sõidule eraldi. Näiteks kui lastesõidus osalenud võistleja
soovib osaleda ka naiste või meeste sõidus, siis peab võistleja tegema kaks eraldi
registreerimist.
 Tillu- ja lastesõidus aega ei võeta.

VII Muu info
 Tulemuse fikseerimiseks lõpuprotokollides peab osavõtja kogu võistluse vältel
kandma stardinumbrit ja/või ajavõtukiipi.
 Ajavõtt toimub elektroonilise ajavõtukiibiga. Kiip peab olema korrektselt kinnitatud
jalgratta esikahvlile (vasemale või paremale poole) enne stardikoridori sisenemisest
kuni finišijoone ületamiseni. Finišikoridorist väljumisel peale distantsi lõpetamist
tuleb kiip tagastada korraldajatele. Kaotatud kiibist tuleb teatada koheselt sekretariaati.
 Tulemused avaldatakse interneti kodulehel www.ratas.ee.
 Meditsiinilist abi võistlustel osutab vajadusel Kiirabi, kes on kogu võistluste aja Pirita
velodroomil.
 Viissada esimest lõpetajat saavad medali.
 Naiste ja meeste vanuserühma kolme esimest autasustatakse karikaga.

 Peale sõitu palume osalejatel ja pealtvaatajatel minna kas läbi tunneli või trepi kaudu
jalgpallistaadionile, kus toimuvad autasustamine ja teised üritused väljaspool võistlust
(Päästeamet, Politsei, Operation Lifesaver Estonia jmp).
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perearvestuses sõit Rootsi ja Soome).
 Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumiste jne. kohta tuleb esitada
peakohtunikule kirjalikult võistluste sekretariaati koheselt.
 Juhendis käsitlemata küsimused lahendab korralduskomitee ja/või peakohtunik.
Otsused avalikustab peakohtunik.

korraldaja:
Jüri Ratas
MTÜ Perega koos
Reg. nr. 80325710
e-post: jyri.ratas@riigikogu.ee
tel: 51 13 078

