Lauri Ausi mälestusvõistlus - Luua 2019
JUHEND
EESMÄRGID
•
•
•

Meenutada Lauri Ausi, kes alustas oma
ratturiteed Jõgevamaal - Luual.
Propageerida noorte seas jalgrattasporti.
Korraldades perevõistlust, kutsume sõitma
peresid, kus rattasport on au sees.

AEG JA KOHT
Võistlused korraldatakse 28. juulil 2019. a.
algusega kell 14.00 eraldistartidega ja kell 17.00
toimuva rahvasõiduga. Start/finiš toimuvad Luua
metsanduskooli juures asuvas parklas.
Eraldistardi rada kulgeb Luua-Ehavere-LuuaPalamuse-Luua teel ning stardid algavad
noorematest vanusegruppidest.

OSAVÕTJAD
•
•
•
•
•
•
•

Võistlused on individuaalsed.
Iga osavõtja on kohustatud kandma kiivrit.
Rattaklass on vaba, kuid keelatud on
eraldistardi juhtraua kasutamine.
Meenutamaks Laurit, ootame ja lubame
rattureid sõitma tema profi- ja amatöörklubide
särkides.
Iga osavõtja vastutab ise oma tervisliku seisundi
ja sportliku ettevalmistuse eest ning osaleb
etapil täielikult omal vastutusel.
Eraldistardis osalevatel ratturitel on samuti
võimalus sõita rahvasõitu.
Stardimaksu ei ole

DISTANTSID JA VANUSEKLASSID
Eraldistart (kell 14:00):
M-10, N-10 (2009 ja hiljem sündinud) 4,2 km
M-12, N-12 (2007-2008 sündinud)
4,2 km
M-14, N-14 (2005-2006 sündinud)
8,5 km
M-16, N-16 (2003-2004 sündinud)
8,5 km
Perevõistluse abs. klass
8,5 km

PEREVÕISTLUSE VANUSEKLASSID
1. arvestusgrupis on isa ja poeg (2007 ja hiljem
sündinud); distants isal 8,5 km ja pojal 4,2
km.
2. arvestusgrupis on isa ja poeg (2006 ja varem
sündinud); distants isal 8,5 km ja pojal 8,5
km.

Perevõistluse võitjad selguvad saavutatud
kohapunktide liitmise teel (I koht – 1 punkt, II koht
– 2 punkti jne). Võitjaks tuleb paar, kes kogub kõige
vähem punkte. Võrdsete punktide korral otsustab
paremuse isa tulemus.
Võimalus võistelda ka paaridel – ema/poeg,
ema/tütar, isa/tütar.
Rahvasõit (Lauri Ausi mälestussõit) (kell 17.00):
Oodatud on kõik huvilised! Tegemist ei ole
võistlusega. Sõit toimub trassil Luua-PalamuseToovere (Voore tee)-Kuremaa-Palamuse-Luua
(distantsi pikkus 26 km).
Lauri Lastesõit (kell 17.00):
Tegemist ei ole võistlusega. Oodatud on kõik lapsed,
kes juba rattaga sõita oskavad. Rada kulgeb Luua
pargi teedel. Kiiver kohustuslik! Igale lapsele
diplom ja hulgaliselt loosiauhindu.
Lauri kilomeeter:
Võimalus kõigile osaleda Lauri Ausi mälestusvõistlustel. Stardilinnakus asub velotrenažöör
„Wattbike“, millega 1 km läbides saab anda oma
panuse sportlikku päeva!

REGISTREERIMINE
•
•

Registreerimine eraldistartidele ja
perevõistlusele lõpeb 26. juulil kell 23.59
E-post: vooremaacentrum@gmail.com
Numbrite väljastamine eraldistardile ja
perevõistlusele
toimub
stardipaigas
kell 12.30-13.30.

AUTASUSTAMINE
Iga vanuseklassi kolm parimat saavad auhinna.

MUUD
Kohapeal võimalik kasutada toitlustusteenus!
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab
kohtunikekogu.
Võistluste korraldaja: Vooremaa Centrum/Rattabaas
Info tel. 51 980 977 Kaido Kriit
E-post: vooremaacentrum@gmail.com
jõgeva.ee/lauri

