ELVA XXXI TRIATLON
Eesti Triatloni Liidu TRIATLONI karikasarja VI etapp
Võistluse toimumise aeg:
Võistluse toimumise koht:
Võistluskeskus asub:
Võistluse korraldajad:
Peakorraldaja:
Peakohtunik:

laupäeval, 18. Augustil 2018
Elva linnas ja lähiümbruses, Verevi järves ja selle kallastel
Elvas, Verevi järve ääres
Tartu ujumisklubi koostöös Elva Spordilidu ja AOK arendusega.
Olve Kübar, tel 52 48 937, e-post: olve@tuk.ee
Teet Reedi, tel 50 59086, e-post teet.reedi@gmail.com

VANUSEKLASSID JA DISTANTSID:
• I START kell 12.00
200 m ujumist – 5 km rattasõitu – 1,2 km jooksu;
• Lapsed E 2009.-2011. a. ja sünd. poisid ja tüdrukud
• Lapsed D 2007.-2008.a. sünd. poisid ja tüdrukud
• Lapsed C 2005.-2006.a. sünd. poisid ja tüdrukud

375 m
•
•
•
•
•

II START kell 13.30
ujumist - 10 km rattasõitu – 2.4 km jooksu;
Noored B 2003.-2004.a. sünd. neiud ja noormehed
Naised/mehed 70-74 1944.- 1948. a sünd
Naised/mehed 75-79 1939.- 1943.a sünd
Naised/mehed 80+ 1938.a. ja varem sünd.
Harrastajad Naised/mehed

III START kell 15:30
750 m ujumist - 20km rattasõitu – 4,8 km jooksu:
• Noored A 2001.-2002.a. sünd. neiud ja noormehed
• Juuniorid 1999.-2000.a. sünd. neiud ja noormehed
• Naised/mehed 20-24 1994.-1998.a. sünd
• Naised/mehed 25-29 1989.-1993.a. sünd
• Naised/mehed 30-34 1984.-1988.a. sünd
• Naised/mehed 35-39 1979.-1983.a. sünd
• Naised/mehed 40-44 1974-1978 .a sünd
• Naised/mehed 45-49 1969-1973. a sünd
• Naised/mehed 50-54 1964-1968. a sünd
• Naised/mehed 55-59 1959-1963. a sünd
• Naised/mehed 60-64 1954-1958. a sünd
Võistlusklassid avatakse sõltumatult osavõtjate arvust.
Harrastajate klassis startinu ei saa võistelda teistes vanuseklassides.
Ujumine toimub Verevi järves ( 150 m, 375 m ja 750 m distantsil);
Jalgrattasõit Elva-Rannu teel (lastele 1 ring pöördega 2,5 km-l(nn. väike ring); noortel B,
harrastajatel, veteran 70 ja 80, 2 väikest ringi ning põhidistantsil 1 ring pöördega 10 km-l (suur
ring)).
Jooks ca 1,2 km ringil.(vastavalt 1, 2 ja 4 ringi)
Jalgrattasõidul kiivri kandmine kohustuslik.
Jalgrattadistantsil - 1. stardis tuulessõit on lubatud, 2. ja 3.stardis on tuulessõit keelatud.

EELREGISTREERIMINE www.triatlon.ee
STARDIMAKSU tasumine kohapeal sularahas.
Osavõtutasud on vanuseklasside ja võistlusdistantside kaupa järgmised:
Soodusregistreerimine
12.-17. august ja
kuni 11.-augustini
kohapeal
Lapsed E, D ja C (I start)

10€

15€

Noored B (II start)
Naised/mehed ,70,75, 80+
Harrastajad
Noored A (III start)
Juuniorid (III start)
Naised/mehed 20,25,30,35,40,45,
50,55,60,65

25€

35€

40€

50€

Osavõtutasu sisaldab:
• Võistluse professionaalset korraldust MTÜ AOK poolt
• Võistleja numbrit (ratas/ jooks) ja kiivri kleebisnumbrit
• Tähistatud radasid
• Teenindust rajal
• Turvalisuse ja arstiabi tagamist võistluse ajal
• Elektroonilist ajavõttu
• Spordijooki ning joogivett rajal ja finišis
• Tulemust lõpuprotokollis
Numbrite väljastamine toimub võistluspäeval registratuuris.
Numbrite väljastamine ja registreerimine algab kell 10:00 ja lõpeb 30 minutit enne vastava distantsi
algust.
Võistluse ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtutasu ei tagastata!
Eesti Triatloni Liidu LITSENTSI omamine on Elva triatlonil, ETL karikaetapil kõigil vanuseklassi
võistlejatel kohustuslik. Litsentsi omamine triatlonivõistlusel on hea rahvusvaheline tava, millega
tagatakse litsentseeritud võistlejatele kindlustus raskete õnnetusjuhtumite korral võistluse ajal,
osalemisvõimalus Eesti Meistrivõistlustel ja karikasarja punktiarvestus.
2018.a. hooaja litsentsi on voimalik osta Eesti Triatloni Liidult, saates taotluse e-mailiga aadressil:
info@triatlon.ee . Ühepaevane litsents on saadaval ka voistluste registratuuris kohapeal..
Detailsem litsentsi puudutav info:
http://www.triatlon.ee/upload/fck/ETL_litsentseerimise_kord.pdf ja info@triatlon.ee
ETL juhatuse poolt kehtestatud hooaja litsentsimaksud:
• lastel
5 € (ühekordne litsents 1 €)
• noortel ja juunioritel
10 € (ühekordne litsents 5 €)
• täiskasvanutel
20 € (ühekordne litsents 10 €)
AUTASUSTAMINE
I ja II distantsi võistlejatel kell 15:00, III distantsil peale viimase võistleja lõpetamist orienteeruvalt
kell 17:30.
Elva triatlonil autasustatakse iga vanusekategooria kolme paremat medali, diplomi, esemelise
auhinnaga.
Auhinna saamiseks on kohustuslik autasustamisel osalemine. Juhul kui võistlejal pole võimalik
autasustamisel osaleda, võib auhinda vastu võtma tulla tema treener või esindaja. Hilisemat
auhindade väljastamist ei toimu.

PROTEST
Võistlusel on moodustatud 3-liikmeline protestikomisjon.
Protest tuleb esitada peakohtunikule hiljemalt 15 minutit peale võistleja finišeerimist, tulemuste
protest hiljemalt 15 minutit peale mitteametlike tulemuste avaldamist.
2018.a. kehtestatud protestimaksu suurus on 50€, mis tagastatakse protesti rahuldamisel.
TEHNILINE - JA MEDITSIINILINE ABI
Meditsiiniline abi on saadaval kogu voistluspaeva ajal ja asub voistluskeskuses.
Tehniline abi on saadaval kogu paeva ulatuses voistluskeskuses.

Võistluse TOETAJAD:
Eesti Triatloni Liit, Tartu Ujumisklubi, AOK arendus, Lukuproffi Lukuabi, Sportland, Luisa
tõlkebüroo, Maxilla, Structura, Verevi motell, Elva seikluspark, Elva spordiliit, Tere, Embach, A. Le
Coq

