Filter Maanteekarikasari - 5. etapp, Pandivere 27. Rattaralli
Kuupäev: 30.07.2017
Asukoht: Start ja finiš on Väike-Maarja bussijaamas
Suunitlus: Rahvasport
Distantsid:
Pikk distants 93,9 km (3 ringi: 34,9 km + 24,1 km + 34,9 km)
Lühike distants 45,7 km (1 ring: 45,7 km)

Päevakava:
Numbrite väljastamine stardipaigas kell 9:30 kuni 11:45
Ümberregistreerimine ning kohepeal registreerimise soodsam voor kell 9:30 kuni 10:30
Kohapeal registreerimise viimase minuti voor 10:30 kuni 11:45 (ümberregistreerimist selles
voorus enam ei toimu)
Klubide esindajate koosolek ja numbrite väljastamine saateautodele kell 11:00
Lastesõitude registreerimine 9:30 kuni 12:00
12:00 – start pikale distantsile
12:15 – start lühikese distantsi meeste võistlusgrupile
12:20 – start lühikese distantsi noortespordi grupile
12:21 – start lühikese distantsi naiste võistlusgrupile
12:22 – start tervisespordi sõidule
Lastesõidud 12:25
Parimate autasustamine toimub 30 min peale pika distantsi võitja finišeerimist
Finiš suletakse kell 17:00

Parkimine:
Registreeritud võistkondade parkla on tähistatud võistluskeskuse asendiplaanil.
Vältimaks ummikuid aleviku keskuses palume individuaalvõistlejatel parkida võistluskeskuse
asendiplaanil näidatud parklasse Väike-Maarja staadionil.

Actual Print lasteprogramm:
Suur batuut (kui ilmastikuolud – ekstreemne tuul, lausvihm – seda ei välista)

Lastesõidud (juhendi vaatamiseks kliki siia):
200 m - M/N-U5 (distantsi läbimine)
400 m - M/N-U7 (distantsi läbimine)
1 km - M/N-U9 (võistlus)
2 km - M/N-U11 (võistlus)
4. Lastesõidud
4.1.
Lastesõidud on mõeldud kõigile vastavas eas huvilistele ning on distantsi läbimise
peale, paremusjärjestust ei selgitata. Erandiks on siinkohal esikolmikute selgitamine
vanusegruppides M/N-U9 ja M/N-U11.
4.2.
Eelregistreerimise korral on lastesõitudes osalemine tasuta, kohapeal registreerimise
korral maksab lastesõitudel osalemine sõltumata lapse vanusest 2€. Eelregistreerimine toimub
võistluste kodulehel www.aerobike.ee kuni võistlusnädala neljapäeva südaööni.
4.3.
Igale osalevale lapsele väljastatakse lastesõitude hooajanumber, mis kehtib kõigil sarja
jooksva aasta etappidel, ning laste ratturipass, mis täidab ka diplomi funktsiooni.
Hooajanumbri maha ununemise korral on võimalik sekretariaadist küsida kordusnumbrit.
4.4.
Igale distantsi läbinud lapsele on saiake ja kohuke. Vanusegruppides M/N-U9 ja M/NU11 esikolmikusse tulnud lastele on täiendav auhind.
4.4.

Lastele on avatud järgmised vanuseklassid:

M/N-U5 (poisid ja tüdrukud sündinud aastal 2013 ja hiljem)
M-U7 (poisid sündinud aastal 2011-2012)
N-U7 (tüdrukud sündinud aastal 2011-2012)
M-U9 (poisid sündinud aastal 2009-2010)
N-U9 (tüdrukud sündinud aastal 2009-2010)
M-U11 (poised sündinud aastal 2007-2008)
N-U11 (tüdrukud sündinud aastal 2007 – 2008)
4.5.
Lastesõitude orienteeruv ajakava ja distantsid, mis võivad lähtuvalt võistluspaiga
omapärast mõningal määral varieeruda, järgmised:
09:30 - 12:00 Numbrite väljastamine ning kohapeal registreerimine
12:25 - algavad lastesõidud. Vanuseklassid stardivad järgmises järjekorras:
M/N-U5 start, distants 200m
M-U7 start, distants 400m
N-U7 start, distants 400m
M-U9 start, distants 1 km

N-U9 start, distants 1 km
M-U11 start, distants 2 km
N-U11 start, distants 2 km
Autasustamine jooksvalt peale lastesõitude lõppu, orienteeruvalt kell 13:00
Põltsamaa toitlustusala:
Filter Maanteekarikasarja etappidel on kohal Põltsamaa rändrestoran, et osalejaid maitsva
Põltsamaa supi ning kannujoogiga kostitada.
Pesemine:
Võistlejatele on loodud pesemisvõimalus Väike-Maarja spordihoones aadressiga Pikk 1,
Väike-Maarja.
Raja iseloomustus:
Pandivere Rattaralli märksõnaks on avatud maastikud. Valdav osa trassist kulgeb avarate
põldude vahel ning on tuultele väga avatud. Samas trass on valitud nii, et ei kasutata suuri
maanteesid - rada on looklev ja väga väikese liiklusega, mis teeb selle ka matkajate jaoks
nauditavaks. Tõenäoliselt on tegu Filter sarja väikseima autoliiklusega rajaga. Kuigi võistlus
toimub Pandivere kõrgustikul, siis märkimisväärseid tõuse rajal ei ole. Sõidu peale koguneb
küll natuke tõusumeetreid, kuid need ei ole kindlasti sellel rajal määravad. Kui juhtub olema
tuuline ilm - kusjuures Väike-Maarja on Sise-Eesti üks tuulisemaid kohtasid -, siis jagab
küljetuul sellel rajal võistlejaterivi kiirelt väiksemateks gruppideks. Lühike sõit sõidab trassil
ühe ringi, pikk sõit koosneb aga kolmest ringist, kusjuures teisele ja kolmandale ringile
minnakse finišit läbimata rajalahkme kohast!
Varasemad võitjad:
2016 Gert Jõeäär
2015 Norman Vahtra
2014 Karlo Aia
2013 Norman Vahtra
2012 Kristen Kivistik
2011 Caspar Austa
2010 Mart Ojavee
2009 Mikk Vaaks
2008 Kalle Kriit
2007 Siim Holtsmann
2006 Mirko Põldma
2005 Janek Kask

2004 Janek Kask
2003 Janek Vasemägi
2002 Mirko Põldma
Auhinnad:
Autasustamise reglemendi ning detailse võistluse ülesehitusega on võimalik tutvuda
võistlusjuhendis.
Stabiilset osalemist tunnustab auhinnaprogramm Kullapada.
Teemagrupid lühikesel distantsil:
Lühikesel distantsil kehtib teemagruppide süsteem, mille kohaselt paigutatakse võistlejad
stardigruppidesse lähtuvalt nende vanusest, soost ja võistlusformaadi eelistusest.
Teemagruppide ülest absoluutarvestuse protokolli ei koostata, iga grupi võistlusaeg käivitub
nende grupi stardi hetkel ning paremusjärjestus selgitatakse vaid oma stardigrupi piires.
Avatud stardigrupid on järgmised:
1. Meeste võistlusgrupp - kõik meesvõistlejad, kes ei kuulu vanuse järgi noorte
võistlusgruppi, ent stardivad rajale võistlemise eesmärgil, kuuluvad sellesse gruppi. Meeste
võistlusgrupp stardib lühikesele võistlusmaale esimesena.
2. Noorte võistlusgrupp - kõik M-U15 ja M-U17 vanuseklassi ratturid, kes stardivad rajale
võistlemise eesmärgiga, kuuluvad sellesse gruppi. Noortespordi grupp stardib 5 minutit peale
meeste võistlusgruppi.
3. Naiste võistlusgrupp - kõik, naisvõistlejad, olenemata nende vanusest, kes stardivad
rajale võistlemise eesmärgil, kuuluvad sellesse gruppi. Naiste võistlusgrupp stardib 1 minut
peale noorte gruppi ehk 6 minut peale meeste starti.
4. Tervisespordi stardigrupp - algajatele ning rahulikku sõitu eelistavatele inimestele
suunatud grupp, kus kehtib põhimõte, et kedagi maha ei jäeta ning sõidetakse kõigile
jõukohase tempoga. Grupis on grupijuht, kes grupi tööd koordineerib ning algajaid rattureid
juhendab. Lähe antakse tervisespordi stardigrupile 1 minut peale naiste võistlusgruppi ehk 7
minutit peale esimest starti.
Muu info:
Austagem vääriliselt oma parimaid! Kui teil pole tungivat vajadust lahkumiseks, siis palun
jääge auhinnatseremooniat vaatama sõltumata oma võistlustulemusest.
Kuigi võistlustrassil on võistlejate liikumine reguleerijate abil muu liikluse ees
prioritiseeritud, pole enamik rajast autodele suletud. Ratturid on ka ise kohustatud kandma
hea oma turvalisuse eest ning juhinduma liiklusseadusest. Ilma politsei või turvatöötajate
poolse eskordita võistlejad peavad liikuma eranditeta sõidutee parempoolses servas!
Filter Maanteekarikasari ei ole pelgalt vaid võidu kihutamine. See on spordipidu, endast ja
teistest hooliv tervislik elustiil. Ära pelga oma hobi ka teistele tutvustada ning neid rattaselga
meelitada. Just koos pere ja sõpradega on kõige ägedam võistlemas käia.

