BALTIC CUP 2018
Eesmärk: Pakkuda Balti regioonis võistlemisvõimalust kõigile multispordihuvilistele.
Eesti, Läti, Leedu ja Valgevene Triatloni Liitude koostöös toimuvas Balti Karikasarjas on
igal maal korraldada 2 etappi, millest 1 etapp on triatlon (soovitavalt ETU punktivõistlus)
ja teine etapp kas duatlon või basseinitriatlon. Balti Karikasarja raames toimuvad
rotatsiooni korras igal aastal erineval maal Baltimaade Meistrivõistlused triatlonis.
Balti Karikasari on kooskõlastatud Euroopa Triatloni Liiduga ja Baltimaade
Meistrivõistlutel saavad põhiklassi võistlejad vastavalt ITU reeglitele ETU punkte.
Balti Karikasari on suunatud kõigile triatloni-ja duatlonihuvilistele, aga eelkõige neile,
kellel puudub ETU ja ITU võistlustel osalemise võimalus (lastele, noortele ja
harrastajatele).
Koht ja aeg:
28.04.2018
19.05.2018
06.07.-08.07.2018
21.07.-22.07.2018
04.08.-05.08.2018
12.08.2018
29.09.2018
05.10.-06.10.2018

Leedu
Eesti
Valgevene
Eesti
Leedu
Läti
Läti
Valgevene

Panevežis - basseinitriatlon
Jõulumäe - duatlon
Minsk - triatlon
Tartu – triatlon, ITU Euroopa MV
Kupiški – triatlon, ETU Baltimaade MV
Riia - triatlon , ETU junior Cup
Daugavpils - duatlon
Vitebsk - duatlon, Baltic Cup finaal

Vanuseklassid:
Lapsed E – 2009-2011 a. sündinud tüdrukud ja poisid
Lapsed D – 2007-2008 a. sündinud tüdrukud ja poisid
Lapsed C – 2005-2006 a. sündinud tüdrukud ja poisid
Noored B – 2003-2004 a. sündinud tüdrukud ja poised
Harrastajad - naised (tüdrukud) ja mehed (poisid)
Veteranid II 50-59 a. naised ja mehed (1959-1968)
Veteranid III 60- 69 a. naised ja mehed (1949-1958)
Veteranid IV 70-79 a. naised ja mehed (1939-1948)
Noored A – 2001-2002 a. sündinud neiud ja noormehed
Juuniorid – 1999-2000a. sündinud neiud ja noormehed
Põhiklass - 1979- 1998 a. sündinud naised ja mehed
Veteranid I 40-49 a. naised ja mehed (1969-1978)
Distantsid: Iga korraldaja tagab võistlustrassi kõikidele vanuseklassidele. Vanuseklass
avatakse ka ühe võistleja puhul.
Distantside pikkused peavad vastama ITU määrustele, varieerudes lubatud piirides
kohalikest oludest ja traditsioonidest lähtuvalt. Rattarada peaks olema teistele liiklejatele
suletud või väga hästi turvatud.
Võistluskorraldus, nõuded sportlastele ja kohtunikele peavad vastama ITU määrustele.
Punktisüsteem: I koht - 50 punkti, II koht - 40 punkti, III koht - 35 punkti , IV koht - 33
punkti, V koht - 31 punkti, VI koht - 30 punkti. Edasi juba punktikaupa 7.-29, 8.-28 jne.

Kõikides vanuseklassides lähevad arvesse karikasarja 5 (viis) parimat tulemust ,
kusjuures 4 (neli) etappi neist peavad olema läbitud 4 (neljas) erinevas riigis. Minimaalne
osalus on 3 (kolm) korda. Paremusjärjestuse väljaselgitamiseks liidetakse kõigepeale 5
võistlusel ja 4 erineval maal osalenute punktid, seejärel 4 võistlusel ja 4 erineval maal
osalenute punktid, seejärel 4 võistlusel ja 3 erineval maal osalenute punktid, seejärel 3
võistlusel ja 3 maal osalenute punktid ja viimasena saab tulemuse kirja 3 võistlusel ja 2
erineval maal osalenud sportlane. Eelis on sellel, kes on osalenud rohkematel võistlustel.
Finaalis ehk viimasel võistlusel on koefitsient 1,5. Võrdsete punktide korral saab
määravaks finaaletapil saavutatud koht. Kui see paremusjärjestust ei selgita, siis
arvestatakse saavutatud esikohad, teised kohad jne. Seoses ETU etappidega Kupiškis,
Tartus ja Riias arvestatakse Baltic Cup võistlejatele, kes osalevad nendes etappides,
saadud punktid koefitsiendiga 1,5
Harrastajatel läheb arvesse 4 (neli) parimat tulemust, millest 3 (kolm) on läbitud erineval
maal. Edasi kolm (3) tulemust kolmel (3) erineval maal, siis kolm (3) tulemust kahel (2)
erineval maal, viimasena kaks (2) tulemust kahel (2) erineval maal. Saadud punktid
liidetakse. Minimaalne osalus kaks (2) korda.
Autasustamine: Igat võistlust autasustab korraldav maa võimaluste piirides. Karikasarja
võitjaid, kolm esimest igast vanuseklassist (I – III koht) autasustatakse karika ja hinnaliste
kingitustega. Hetkel plaanitavad võimalused, mida võib muuta vastavalt tekkinud
olukorrale võistluste käigus:
Põhiklass I koht 200/200, II koht 150/150 , III koht 100/100 makstakse välja juhul, kui
meeste hulgas on mimimaalse osaluse kolm (3) korda läbinud vähemalt kümme(10)
sportlast ja naiste hulgas vähemalt viis (5) sportlast. Kui vastavat osalust ei ole, siis on
auhinnafond alljärgnev:
Põhiklass I koht 150/150, II koht 100/100 , III koht 50/50
Juuniorid I koht 100/100, II koht 75/75, III koht 50/50
Veteranid I I koht 100/100, II koht 75/75, III koht 50/50
Noored A I koht 75/75, II koht 50/50 ,III koht 30/30
Noored B I koht 50/50, II koht 30/30, III koht 20/20
Veteranid II I koht 50/50, II koht 30/30, III koht 20/20
Veteranid III I koht 50/50, II koht 30/30, III koht 20/20
Harrastajad I koht 50/50, II koht 30/30, III koht 20/20
Lapsed C I koht 40/40, II koht 30/30, III koht 20/20
Lapsed D I koht 40/40, II koht 30/30, III koht 20/20
Lapsed E I koht 40/40, II koht 30/30, III koht 20/20
Üldvõitjate hulka saavad kuuluda ainult nende riikide sportlased, kes on tasunud
osalustasu, mis on 1000 €
Korraldajatele: Inglise keelne juhend tuleb saata vähemalt kuu aega enne starti Baltic
Cup´i org. komiteele ukubar@gmail.com. Võistluste registreerimisel palun ära märkida
iga võistleja koduklubi, et saaksime ülevaate klubide osavõtust Baltic Cup 2018,
võimaluse korral autasustame suurima osavõtjate arvuga klubi. Etteantud vanuseklassid on
kohustuslikud. Võistluskalendris kuupäeva muutmine hiljem kui kolm (3) kuud enne
võistlust, toob kaasa trahvi 500 €, mis lisatakse auhinnafondi. Kohtunikud, kes on palutud
appi võistluse läbiviimisel, saavad korraldaja poolt tasuta öömaja ja toitlustamise.

