ELVA LINNATRIATLON
Eesti Triatloni Liidu karikasarja VII etapp
15. august 2015
Võistlust korraldavad Tartu Ujumisklubi ja Elva Spordiliit eesmärgiga:
 propageerida tervislikke ja sportlikke eluviise;
 pakkuda osalejatele kehalist aktiivsust;
 tutvustada rahvale Elva linna looduskauneid sportimisvõimalusi.
Asukoht
Võistluskeskus asub Elva Raekoja (Kesk tn 32) ja
kultuurikeskus Sinilind vahelisel alal, stardipaik
Arbi järve skate-pargi poolsel kaldal.
Ajakava ja distantsid
10:00 – 17:00 Võistluskeskus on avatud
10:00 – 14:00 Registreerimine ja stardimaterjalide väljastamine
12:00 Lastedistants (ujumine 150 m - rattasõit 5 km - jooks 1 km)
13:00 Rahva- ja noortedistants (ujumine 250 m - rattasõit 10 km - jooks 2 km)
14:30 Põhidistants (ujumine 750 m - rattasõit 20 km - jooks 5 km)
16:00 Autasustamine
Osalustasud ja litsents
Lapsed E, D ja C
Noored B ja A, harrastajad
Põhidistants (v.a. noored A)

kuni 14. augustini
tasuta
10 €
20 €

alates 15. augustist + kohapeal
5€
15 €
30 €

Elva linna elanikele ja Tartu Ujumisklubi liikmetele soodustus 10%.
Eesti Triatloni KV etapil osalemiseks peab võistleja omama kehtivat ETL-i litsentsi või ostma
ühepäevase litsentsi Eesti Triatloni Liidult. Litsentsi omamine triatlonivõistlusel on hea
rahvusvaheline tava, mille kaudu tagatakse litsentseeritud võistlejatele kindlustus raskete
õnnetusjuhtumite korral võistluse ajal.
Ühepäevase litsentsi hind on noortel ja juunioritel 5 € ning täiskasvanutel 10 €. Lastele on
litsents tasuta. Eesti Triatloni Liidu ühepäevaseid võistluslitsentse saab osta kohapeal, täpsem
info: info@triatlon.ee.
Registreerumine
Võistlejad saavad registreeruda Eesti Triatloni Liidu koduleheküljel asuvas registreerimiskeskkonnas internetiaadressil www.triatlon.ee/voistluskalender-page-67/.

Vanusekategooriad
Lastedistants:
lapsed E 2006. – 2008.a. sündinud
lapsed D 2004. – 2005.a. sündinud
lapsed C 2002. – 2003.a. sündinud
Rahva- ja noortedistants:
noored B 2000. – 2001.a. sündinud
harrastajad 2001.a. ja varem sündinud
Põhidistants:
noored A 1998. – 1999.a. sündinud
juuniorid 1996. – 1997.a. sündinud
põhiklass 1976. – 1995.a. sündinud
veteranid 40 1966. – 1975.a. sündinud
veteranid 50 1956. – 1965.a. sündinud
veteranid 60 1946. – 1955.a. sündinud
veteranid 70 1945.a. ja varem sündinud
Võistlusrada
 Ujumine toimub Arbi järves, mille temperatuur on võistluse toimumise ajal tavaliselt
ca 20-22°C. Kalipsoga ujumine on keelatud, kui veetemperatuur 1h enne starti on
22°C või rohkem.
 Rattarada kulgeb 5-kilomeetrisel, Pikka tänavat ja Tartu maanteed hõlmaval
tagasipöördega ringil. Vastavalt võistlusdistantsile tuleb osalejatel eelnimetatud ringi
läbida kas 1, 2 või 4 korda. Rattaetapil on tuulessõit lubatud.
 Jooksurada kulgeb Arbi järve ümbruses asuvatel terviseradadel ühes finišisirgega
Kesk tänaval.
 Ratta- ja jooksuetappidel on ringide lugemine iga võistleja enda kohustus ja seda
kontrollivad võistluse kohtunikud.
 Vahetusala asub Raekoja taguses parklas.
 Stardiala asub Arbi järve skate-pargi poolsel kaldal.
 Osalejate ning pealtvaatajate parkimine on korraldatud võistluskeskuse läheduses
asuvates parklates.
 Võistlusradade skeem ühes põhjalikuma kirjelduse ja juhistega pannakse Eesti
Triatloni Liidu ja Elva Spordiliidu kodulehekülgedel üles hiljemalt 4 nädalat enne
võistlust.
Võistlusreeglid
Võistlustel kehtivad ITU võistlusreeglid:
http://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_competition-rules_december20141.pdf

Stardialast viib koridor vahetusalasse, kuhu võistleja jätab ujumisprillid ja mütsi. Vahetusalas
olles ei tohi ratta selga istuda enne selleks ette nähtud kohta (joon või mõni muu märge
vahetusala ees). Palja ülakehaga võistlemine ratta- ja jooksurajal on keelatud!
Rattasõidu ajal on kiivri kandmine kohustuslik. Kiiver peab olema kinnitatud enne
kokkupuudet rattaga ja seda tuleb kanda kogu rattasõidu
vältel. Peale rattadistantsi võib kiivri eemaldada alles
pärast ratta paigutamist vahetusalas.
Kõikidel distantsidel on lubatud tuulessõit. Rattaetapil on
lubatud kasutada üksnes ITU võistlusreeglitele vastavaid
jalgrattaid ja juhtraudu. Juhtraudade lisad on keelatud.
Protesti esitamine toimub hiljemalt 15 minutit peale
võistleja finišeerimist. Protesti esitamise tasu on 40 €,
mille rahuldamise korral summa tagastatakse.
Autasustamine
Karikavõistluse autasustamine toimub peale võistluste lõppu orienteeruvalt kell 16:00.
Autasustatakse iga võistlusklassi kolme paremat mees- ja naisvõistlejat.
Korraldaja
Tartu Ujumisklubi koostöös Elva Spordiliiduga.
Korraldajad: Marek Pihlak 52 95 564, Geil Siim 52 51 899, Kari Treial 51 30 504
Peakohtunik: Geil Siim
Majutusvõimalused
 Tartumaa Tervisespordikeskus
kontakt: 745 6333, info@tervisesport.ee
 Verevi Motell
kontakt: 745 7084, verevi@verevi.ee
Lisainfo
 Elva Spordiliit, e-posti aadress elva.spordiliit@mail.ee
 Tartu Ujumisklubi, e-posti aadress info@tuk.ee

