
 

Tartu lahtised MV Rulluisutamises 2012 
 

JUHEND 
 

1. Võistluse eesmärk 
1.1. Propageerida rulluisutamist, kui tervislikku eluviisi 
1.2. Selgitada Tartu meistrid rulluisutamises 

  
2. Võistluse korraldaja, toimumise aeg ja koht 
2.1. Võistluste korraldaja on MTÜ Tartu Rulluisuklubi 
2.2. Võistlus toimub pühapäeval, 17. juunil 2012. a.Tartus Tamme staadionil. 

Startide algus kell 11.00 
 
3. Võistlusrada ja distantsid 
3.1. Võisteldakse 600 m pikkusel ringil  
3.2. Rada on tähistatud ning soojenduseks avatud 1 tund enne starti. 
3.3. Startide ajal on rada treeninguteks ja soojenduseks suletud.  
3.4. Võistlusdistantsid: 
   

 Sprint eraldistardist 600 m (paigaltlähtega) 
o Noored N18, M18  ( s.a 1994 ja hiljem) 
o N, M     (s.a 1993-1973) 
o N 40+, M 40+   (s.a 1972 ja varem) 

 Väljalangemissõit ühisstardist  
  Mehed: 25 ringi ( 15 km) 
  Naised: 15 ringi ( 9 km) 
 
4.Võistlusmäärused 
4.1 Võistlused toimuvad vastavalt käesolevale juhendile. 
4.2  TARTU MV peetakse lahtistena.  
  

SPRINT ERALDISTARDIST  
 Startide algus kell 11.00  

o Startide järjekord jooksvalt (N 18, N, N 40+, M 18, M, M 
40+) 

 Distansti pikkus u. 600 m; 
 Starditakse ühe kaupa; 
 Järgmine võistleja stardib, kui eelmine võistleja on lõpetanud; 
 Lõpetanud võistleja peab hoidma raja paremasse äärde (välimisele 

ringile) ja lahkuma rajalt järgmise ringi jooksul, et mitte takistada 
rajal olevat sportlast; 

 Peale finishijoone ületamist on rajal vastassuunas liikumine 
keelatud. Seda võib teha üksnes väljaspool tähistatud rada. 

 
 
 
 



VÄLJALANGEMISSÕIT ÜHISSTARDIST 
 Startide algus 30 min peale sprindisõitude lõppu; 
 Võistlus toimub väljalangemissõiduna u. 600 m pikkusel ringil; 
 Distantsid: NAISED_15 ringi (9 km), MEHED_25 ringi (15km); 
 Alates teisest ringist (või sõltuvalt võistlejate arvust) langeb igal 

ringil viimasena stardi/finishijoone ületanud võistleja välja ja peab 
rajalt lahkuma; 

 Juhul kui viimaseks ringiks jääb sõitma rohkem kui kaks sportlast, 
selgitatakse lõppjärjestus võistlema jäänute vahel vastavalt 15-da 
või 25-da ringi lõpus. 

 Sõita jäänud ringide arvu peavad võistlejad jälgima ise finishijoonele 
paigaldatud ringilugemistabloolt; 

 Kellaga antakse märku kui võistlejad lähevad esimesele 
väljalangemisringile ning enne viimasele ringile minekut; 

 
5. Osavõtt , registreerimine ja numbrite väljastamine 
5.1 Osaleda saavad kõik võistlejad alates 12 eluaastast. 
5.2. Eelregistreerimine toimub e-maili aadressil: tarturuk@gmail.com kuni 
13.juuni. Kohapeal lõpeb registreerimine 30 min enne esimest starti. 
5.3. Osavõtuatasu on 1 eur distantsi kohta, mis tasutakse võistlusnumbri 
kättesaamisel kohapeal. Alla 18 aastastele on osalemine tasuta 
5.4. Osavõtt toimub võistlejate omal riisikol. Määrustepärase kiivri kandmine on 
kohustuslik. Võistlejad vastutavad ise oma tervisliku seisundi, treenituse ja 
võimalike traumade eest. Soovitav on kanda kindaid ja kaitsmeid. 
5.5. Võistlusnumbrite väljastamine toimub kohapeal 30 min enne starti. Peale 
lõpetamist tuleb võistlusnumber tagastada korraldajatele. 
5.6. Võistlusnumber tuleb kinnitada võistleja paremale reiele. 
 
6. Autasustamine 
6.1. Sprindidistantsil autasustatakse (N 18, N, N 40+, M 18, M, M 40+) 
vanuseklasside kolme parimat Tartu Meistrimedali ja diplomiga; 
6.2. Kui vanuseklassis on alla viie võistleja autasustatakse võitjat Tartu 
Meistrimedali ja diplomiga ning teist ja kolmandat kohta diplomiga; 
6.3. Väljalangemissõidus autasustatakse (N,M)vanuseklassi kolme parimat Tartu 
Meistrimedali ja diplomiga; 
6.4. Autasustamine toimub u. 30 min peale viimase distantsi  lõppemist. 
 
7. Protestid  
7.1. Proteste sõitude tulemuste kohta võetakse vastu kirjalikult kuni 20 minutit 
pärast vastava võistlussõidu võitja finišeerimist.  
7.2. Protestid ja juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunike kogu.  
 
 
 


