
ELVA  RATTAKROSSIDE SARI 

OLÜMPIAKROSS 2019 
 

1. Korraldus: 
Elva jalgrattakrosside Sügissarja „OLÜMPIAKROSS 2019“ korraldajaks on SA Elva   
Kultuur ja Sport ning Elva Jalgrattaklubi Velorõõm koostöös Elva Spordiliiduga. 

     Võistlused on kolme-etapilised ja  toimuvad Elva staadioni  metsas. 

2. Eesmärk: 
     Kutsuda uusi noori tegelema jalgrattasõiduga, mille üheks osaks on krossisõit. 

Anda hooaja lõpus võimalus jalgrattakrossi harrastajatele valmistuda nädalavahetustel  
toimuvateks Soudal CX karikasarja etappideks 

3. Etapid: 
I etapp toimub  kolmapäeval  11.septembril;    

      II etapp toimub    kolmapäeval  18.septembril;   
     III etapp toimub  kolmapäeval  25.septembril. 
 
    Start on avatud   igal etapil kell 16.00 – 18.00 
 
4. Osavõtjad: 

N/M-  6 sünd. 2013-2014; N/M- 8    sünd. 2011-2012; 
N/M-10   sünd. 2009-2010;   N/M-12   sünd. 2007-2008; 
N/M-14   sünd. 2005-2006;  N/M-16   sünd. 2003-2004; 
N/M-18   sünd. 2001-2002; 
N/M        sünd. 1990-2000; 

   N/M Sen.  sünd. 1989 ja varem 

5. Võistluskeskus: 
Võistluskeskus asub Elva staadioni maja juures ja on avatud igal etapil kell 15.30 - 18.30 . 

6. Registreerimine: 
Toimub igal etapil  võistluskeskuses. 

7. Võistluse iseloom: 
Võistlused on lahtised ja individuaalsed. Starditakse igal etapil eraldistardiga sõidu 
põhimõttel, intervalliga 1 minut. Start on avatud kell 16.00-18.00. Igaüks võib leida endale 
sõiduks sobiva aja. Iga huviline stardib omal riisikol ja rataste valik on vaba. 
Jalgratturi kiiver on kohustuslik. 

8. Stardimaksud: 
Stardimakse ei ole. 
 



9. Distantsid: 
N/M-6  400m; N/M8 600m; N/M-10 ja vanemad 1,1 km. 

10.  Tulemuste arvestamine: 
 Igal etapil antakse kõigile osalejatele punkte omas vanuseklassis järgmiselt: 

      I koht -  osalejate arv + 2, II koht – osalejate arv, III koht – osalejate arv –1, 
      IV koht – osalejate arv – 2 ja nii edasi.  

Arvesse lähevad kõik kolm etappi, sarja kokkuvõttes koha saamiseks on vajalik osaleda 
vähemalt 2 etapil. Kõikide etappide punktid liidetakse kokku. Võrdsete punktide korral 
otsustab paremate kohtade arv. Kui ka see on võrdne, siis on määravaks parem koht viimasel 
etapil.  

11.  Autasustamine: 
Autasustamine toimub sarja kokkuvõttes. Koht ning kuupäev teatatakse eraldi. 
Autasustatakse  iga vanuseklassi  I-III kohta karika ja  diplomiga, IV-VI kohta  diplomiga. 

 
12.  Tulemused: 

 Avaldatakse SA Elva Kultuur ja Sport kodulehel ja Elva Spordiliidu kodulehel 
http://spordiliit.elva.ee/ 

13. Info: 
Tel. 51935213   Arno Lääne 

      

                                        


