Eesti politsei 2014. aasta jalgrattakrossi meistrivõistluste
juhend
I. Eesmärk ja ülesanded
- populariseerida
jalgrattakrossi
politseiasutuste
teenistujate,
abipolitseinike,
Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži teenistujate ja kadettide hulgas;
- selgitada Eesti politsei meistrid jalgrattakrossis.
II. Aeg ja koht
Võistlus toimub 12.06.2014 Kõrvemaa Matka ja Suusakeskus, Pillapalu küla, Anija vald
(http://www.korvemaa.ee/)
10.00–10.30
10.35
11.00

Registreerimine ja mandaat
Võistluste avamine
Võistluste algus

III. Osavõtjad
Politsei jalgrattakrossi meistrivõistlusel on õigus osaleda politseiasutustes täis- ja osalise
tööajaga töötavail teenistujail, abipolitseinikel, Sisekaitseakadeemia politsei- ja
piirivalvekolledži teenistujail ja kadettidel ning pensionile läinud politsei- ja
piirivalveametnikel ja teenistujatel.
IV. Eelülesandmine
Nimeline eelregistreerimine teha Maili Arrole e-maili teel maili.arro@politsei.ee hiljemalt
05.06.2014 ning palume märkida võistleja sünniaasta ning vanuseklass.
V. Võistlustingimused
1. Võistlused on individuaalsed.
2. Väljaspool oma võistlusklassi võistlusdistantsi läbinud võistleja tulemust ei arvestata.
3. Vanuseklassi paigutades arvestatakse isiku sünniaastat.
5. Vanuseklassid ja distantsid:
N I (1964 ja vanemad) – kuni 15 km
N II (1974 – 1965) – kuni 15 km
N III (1984 – 1975) – kuni 20 km
N IV (1985 ja nooremad) – kuni 20 km

M I (1964 ja vanemad) – kuni 20 km
M II (1974 – 1965) – kuni 20 km
M III (1984 – 1975) – kuni 30 km
M IV (1985 ja nooremad) – kuni 30 km
6. Täpne ajakava selgub pärast eelregistreerimise lõppu.
7. Kõik võistlejad peavad kandma kiivrit.
8. Võistluse korraldajad ei garanteeri rajal varukumme ega tehnilist abi.
10. Võistlused korraldatakse kehtivate UCI võistlusmääruste järgi. Juhendis määramata
küsimused lahendab peakohtunik.
11. Läbiarutamisele tulevad kirjalikult esitatud protestid, mis esitatakse peakohtunikule 30
minuti jooksul peale distantsi lõppemist. Protesti arutamiseks moodustatakse vähemalt
kaheliikmeline apellatsioonikomisjon, kuhu kuuluvad võistluste korraldaja/esindaja ning
võistluste kohtunik/peakohtunik. Apellatsioonikomisjoni otsus on lõplik.
VI. Autasustamine
Iga vanuseklassi kolme parimat sportlast autasustatakse medali, diplomi ja võimaluse korral
meenega.
VII. Majandamine
Võistluste korraldamise kulud kannab Eesti Politsei Spordiliit, võistlustel osalemise kulud
kannab lähetav politseiasutus.
VIII. Informatsioon
Teavet võistluste kohta saab Maili Arrolt maili.arro@politsei.ee

Maili Arro
Eesti Politsei Spordiliidu peasekretär

