BALTIC CUP 2019 üldjuhend
Eesmärk: Pakkuda võistlemisvõimalust kõigile multispordihuvilistele.
Balti Karikasari koosneb 8 etapist, kusjuures igal maal ( Eesti, Läti, Leedu kui Valgevene
Triatloni Liidul) on korraldada 2 etappi.
Balti Karikasari on kooskõlastatud Euroopa Triatloni Liiduga ja Baltimaade
Meistrivõistlutel saavad põhiklassi võistlejad vastavalt ITU reeglitele ETU punkte.
Baltimaade Meistrivõistlused triatlonis toimuvad 2019.a. Tartus.
Balti Karikasari on suunatud kõigile triatloni-ja duatlonihuvilistele, aga eelkõige neile,
kellel puudub ETU ja ITU võistlustel osalemise võimalus (lastele, noortele ja
harrastajatele).
Võistluste aeg ja koht:
20.04.2019
Leedu
Panevežis - basseinitriatlon
25.05.2019
Eesti
Jõulumäe - duatlon
06.07.2019
Valgevene Minsk – triatlon
13.07.-14.07.2019 Eesti
Tartu Mill – triatlon, ETU Baltimaade MV
02.08.-03.08.2019 Leedu
Kupiški – triatlon
11.08.2019
Läti
Riia - triatlon , ETU junior Cup
21.09.2019
Valgevene Vitebsk - duatlon
28.09.2019
Läti
Daugavpils - duatlon, finaal
Vanuseklassid:
Lapsed E – 2010-2012 a. sündinud tüdrukud ja poisid
Lapsed D – 2008-2009 a. sündinud tüdrukud ja poisid
Lapsed C – 2006-2007 a. sündinud tüdrukud ja poisid
Noored B – 2004-2005 a. sündinud tüdrukud ja poised
Harrastajad: naised (tüdrukud) ja mehed (poisid)
Veteranid II- 50-59 a. naised ja mehed (1960-1969)
Veteranid III 60- 69 a. naised ja mehed (1950-1959)
Veteranid IV 70-79 a. naised ja mehed (1940-1949)
NooredA – 2002-2003 a. sündinud neiud ja noormehed
Juuniorid – 2000-2001 a. sündinud neiud ja noormehed
Põhiklass - 1980- 1999 a. sündinud naised ja mehed
Veteranid I – 40-49 a. naised ja mehed (1970-1979)
Distantsid: Iga korraldaja tagab võistlustrassi kõikidele vanuseklassidele. Vanuseklass
avatakse ka ühe võistleja puhul.
Distantside pikkused peavad vastama ITU määrustele, varieerudes lubatud piirides
kohalikest oludest ja traditsioonidest lähtuvalt. Rattarada peaks olema teistele liiklejatele
suletud või väga hästi turvatud.
Võistluskorraldus, nõuded sportlastele ja kohtunikele peavad vastama ITU määrustele.
Punktisüsteem: I koht - 50 punkti, II koht - 40 punkti, III koht - 35 punkti , IV koht - 33
punkti, V koht - 31 punkti, VI koht - 30 punkti. Edasi juba punkti kaupa 7.-29, 8.-28 jne.
Kõikides vanuseklassides lähevad arvesse karikasarja 5 (viis) parimat tulemust ,
kusjuures 4 (neli) etappi neist peavad olema läbitud 4 (neljas) erinevas riigis. Minimaalne
osalus on 3 (kolm) korda. Paremusjärjestuse väljaselgitamiseks liidetakse kõigepeale 5

võistlusel ja 4 erineval maal osalenute punktid, seejärel 4 võistlusel ja 4 erineval maal
osalenute punktid ning seejärel 3 võistlusel osalenute punktid. Võrdsete punktide korral
saab määravaks finaaletapil saavutatud koht. Kui see paremusjärjestust ei selgita, siis
arvestatakse saavutatud esikohad, teised kohad jne.
ETU etappidel Tartus ja Riias ning finaaletapil Daugavpilsis arvestatakse võistlejatele
punktid koefitsendiga 1,5.
Harrastajatel läheb arvesse 4 (neli) parimat tulemust, millest 3 (kolm) läbitud erineval
maal. Edasi 3 (kolm) tulemust 3 (kolmel) erineval maal, siis 3 (kolm) tulemust 2 (kahel)
erineval maal ja siis 2 (kaks) tulemust erinevalt maalt. Saadud punktid liidetakse.
Minimaalne osalus 2 (kaks) korda.
Autasustamine: Iga etapi parimaid autasustavad korraldajad vastavalt võimalustele.
Karikasarja kokkuvõttes autasustatakse iga vanuseklassi kolme parimat (I – III koht) karika
ja rahalise auhinnaga. Auhinnafond (Eurodes):
Põhiklass I koht 200/200, II koht 150/150 , III koht 100/100 makstakse välja, kui meeste
hulgas on minimaalse osaluse - kolm (3) korda - läbinud vähemalt kümme(10) sportlast
ning naiste hulgas viis (5)sportlast. Kui kolmel (3) etapil osalenuid on vähem, siis on
auhinnafond:
Põhiklass I koht 150/150, II koht 100/100 , III koht 50/50
Juunior I koht 100/100, II koht 75/75, III koht 50/50
Veteranid I I koht 100/100, II koht 75/75, III koht 50/50
Noored A I koht 75/75, II koht 50/50 ,III koht 30/30
Noored B I koht 50/50, II koht 30/30, III koht 20/20
Veteranid II I koht 50/50, II koht 30/30, III koht 20/20
Veteranid III I koht 50/50, II koht 30/30, III koht 20/20
Veteranid IV I koht 50/50, II koht 30/30, III koht 20/20
Harrastajad I koht 50/50, II koht 30/30, III koht 20/20
Lapsed C I koht 40/40, II koht 30/30, III koht 20/20
Lapsed D I koht 40/40, II koht 30/30, III koht 20/20
Lapsed E I koht 40/40, II koht 30/30, IIIkoht 20/20
Korraldajatele: Inglise keelne juhend saata vähemalt kuu aega enne vastava etapi
toimumist Baltic Cup´i sekretariaati e-mailiga : ukubar@gmail.com . NB! Etapi kuupäeva
muutmine on lubatud mitte hiljem kui 3 kuud enne võistluse toimumist, hilisema
muutmisega kaasneb trahv 500.- eurot.
Võistlustele registreerimisel panna kirja ka iga võistleja klubi, et saaksime võimaluse
korral premeerida Baltic Cup 2019 kõige suurema osalejaskonnaga klubi.
Etteantud vanuseklassid on kohustuslikud.
Kohtunikud, kes on appi palutud võistluse korraldamisele, saavad korraldaja poolt tasuta
öömaja ja toitlustamise.

KOHTUMISENI !

