
Cleveron Challenge II - elektrijalgrataste mäkketõus 
 

Võistlustingimused 
08.06.2019 

1. VÕISTLUSTE KORRALDAMINE 
1. Kõik võistlusrattad peavad vastama juhendis esitatud võistlustingimustele; 
2. Võistluste korraldaja on Cleveron AS koostöös MTÜ Viljandi Rattaklubiga (edaspidi 

Korraldaja), kes on võtnud enesele kohustuse järgida kõiki võitluse korralduslikke 
ohutusnõudeid ja määrusi ning vastutab nende täitmise eest; 

3. Korraldaja ei võta vastutust võistleja elektrijalgratta ohutuse eest;  
4. Võistleja on kohustatud enne võistlust läbima Korraldaja poolse jalgratta tehnilise 

kontrolli, kus kontrollitakse üldist turvavarustust ning elektrijalgratta tehnilisi 
parameetreid järgnevalt: 
a) võistleja kiivri olemasolu; 
b) abimootori ja “pedal assist” lahenduse turvalisus; 
c) võistlusratta maksimaalne kogumass kuni 22 kg; 
d) võistlusratta ajam on elektriline. 

5. Korraldaja poolt lubatakse starti vaid tehnilise kontrolli läbinud Võistlejate 
võistlusrattad; 

6. Külastajatel on võimalus tutvuda Võistlejate võistlusratastega stardiala kõrval 
avatud Expo alal. 

 

2. VÕISTLUSKLASS „CHALLENGE“ 
1. Võistlusratta ajam on elektriline; 
2. Võistlusratta kogumass ei tohi ületada 22 kg; 
3. Võistlusratta mootori võimsusele ei seata piiranguid; 
4. Võistlusratta mootori töö on lubatud vaid samaaegselt väntamisega „pedal assist“ 

režiimina; 
5. Võistlusratas peab omama mootorist sõltumatut pidurdussüsteemi; 
6. Võistlusratas peab olema kaherattaline; 
7. Võistlusetappide vahel on lubatud võistlusratta laadimine Võistlejate alal. 

 

3. VÕISTLUSNUMBRID 
1. Võistlusratastele paigaldatakse võistlusnumber ning elektrooniline ajavõtukiip; 
2. Võistlusnumbrid jagatakse loosi alusel; 

a. Stardijärjekord selgub loosimisel kui võistleja võtab loosikastist oma 
stardinumbri; 

3. Võistlusnumber peab olema paigaldatud võistlusratta juhtkangi külge, nähtavale 
kohale. 

 

4. TULEMUSTE ARVESTAMINE 
1. Võistleja saab osaleda vaid kirjaliku nõusoleku alusel, mis tagab omavastutuse 

võistluse käigus arendatud jalgratta tehnilise lahenduse ning võimalike 
tagajärgede eest; 

2. Võistleja peab olema võistluspäeva seisuga vähemalt 18-aastane; 
3. Võistlusratast juhtiva võistleja vahetus on lubatud kvalifikatsioonis, poolfinaalis ja 

finaalis; 
4. Stardi annab stardikohtunik, võistleja võib koha pealt liikuda kui kohtunik on 

andnud stardimärguande; 
5. Stardiaeg registreeritakse elektroonilise ajavõtukiibiga; 
6. Valestardi korral aega ei registreerita; 



7. Võistleja tiimil on kvalifikatsioonis, poolfinaalis ja finaalis üks katse distantsi 
läbimiseks, v.a. kui sõitjat tabab tiimist mitteolenev olukord: pealtvaatajate 
sekkumine võistlusesse, terviserike, tehniline rike ajavõtusüsteemis; 

8. Võistleja aega ei registreerita ning kõrvaldatakse võistluselt, kui: 
a) võistlusratas jääb seisma ega võimalda mäkketõusu; 
b) võistlusratas süttib; 
c) võistlusratta mehaanilised komponendid purunevad; 
d) võistleja ei läbi kohustuslikku tehnilist kontrolli (ei oma vajalikku 

turvavarustust või ei vasta Võistlustingimuste punktis 2. esitatud tehnilistele 
nõuetele); 

e) võistlusratas ei vasta jalgratta reeglitele enne starti või kui rattaga ei tulda 
tehnilisse kontrolli; 

f) võistleja on alkoholijoobes. 
9. Võistlejal on alates raja vabanemisest stardiks aega kaks minutit, mida jälgib 

võistluste peakohtunik. Aja ületamisel loetakse katse ebaõnnestunuks; 
10. Võistlusel stardivad samaaegselt kaks võistlusratast;  
11. Lõpuaeg läheb kirja hetkel kui võistleja ületab elektrijalgrattal finišijoone; 
12. Kui elektrijalgrattad saavad identse võistlusaja, mis otsustab edasipääsemise 

järgmisesse vooru, siis tehakse lisasõit kiirema valimiseks; 
13. Võistleja peab sõidu ajal jääma võistluskoridori näoga mäe otsa. Igasugune 

ümberpööramine võistlusrajal on keelatud. 
14. Erakorraliste võistlust takistavad olukorrad lahendab võistluse peakohtunik 

jooksvalt; 
15. Stardijoonele tagasi liikumine on lubatud vaid Võistlejatele eraldatud tähistatud 

liiklemisalal. 
 

5. DISTANTS 
1. Kõrgemäel läbitakse 200 meetrit (Lisa 1.); 
2. Stardi alguspunkt on 10 meetrit Tartu maantee ja Kõrgemäe ristumispunktist 

Kõrgemäe suunas; 
3. Finišijoon on Kõrgemäe, Posti ja Kooli tänava ristumispunktis 200m pärast starti. 

6. AJASÕIDUD 
1. Võistluste korraldaja on kohustatud tagama vähemalt ühe proovisõidu enne 

kvalifikatsiooni sõitu. 
2. Võistluse kvalifikatsiooni ajad määravad võistlusstardi positsioonid 
3. Pärast kvalifikatsiooni sõitu järgneb poolfinaal, kus võistlevad kvalifikatsiooni neli 

ajalise paremusjärjestuse alusel parimat kombinatsioonis: 
a. 1. koht – 4. koht; 
b. 2. koht – 3. koht; 

4. Finaalsõitudes võistlevad poolfinaali võitjad (kaks Võistlejat); 
5. Korraldaja kajastab võistlustulemusi reaalajas tabloodel. 

 

7. AUHINNAD 
1. Kiireim jalgratas võidab 5000 € ja rändkarika, mis tuleb anda edasi järgmise 

aasta võitjatele; 
2. Parima disaini auhinna 2500 € saaja valitakse Cleveroni peadisaineri poolt; 
3. Geenius.ee auhinna 2500 € võidab kõige rohkem tootearenduse artikli eest hääli 

saanud tiim. 
 

8. TURVAVARUSTUS JA TEHNILISED NÕUDED 
1. Võistlejal on kohustus kanda kiivrit; 
2. Võistlejal on soovituslik on kanda randme, põlve ja seljakaitsmeid. 
3. Võistlusratta mass ei tohi ületada 22 kg; 



4. Võistlusratta ajam on elektriline (sh keelatud on sisepõlemismootorite ja 
vedelkütuste kasutamine); 

5. Võistlusratta mootori võimsusele ei seata piiranguid; 
6. Võistlusratta mootori töö on lubatud vaid samaaegselt väntamisega „pedal assist“ 

režiimina - mis peab kukkumisel tagama ratta abimootorite seiskumise; 
7. Võistlusratast peab saama kasutada vändates mootoriga ning mootorita;  
8. Võistlusratas peab omama mootorist sõltumatut pidurdussüsteemi; 
9. Võistlusratas peab olema kaherattaline; 
10. Võistluste peakohtunik ja stardikohtunik peavad Võistlejat ning võistlusjalgratast 

kontrollima enne iga starti; 
11. Peakohtunikul ja stardikohtunikul on õigus reegleid rikkunud võistlejat mitte starti 

lubada; 
12. Korraldajal on õigus kontrollida võistleja joovet alkomeetriga. Joobes võistlejad 

diskvalifitseeritakse. 
13. Korraldaja tagab võistlusalas vähemalt kaks kasutamata 3kg pulberkustutit; 
14. publikul ei ole lubatud viibida võistluskoridoris või Võistlejate stardialasse 

liikumise koridoris; 
15. Võistleja võtab vastutuse enda ja oma meeskonna ebakorrektse käitumise eest; 
16. Korraldajal on õigus ebakorrektselt käituv võistleja ja/või mehaanik võistlustelt 

eemaldada.  
 

9. PROGRAMM JA ORJENTEERUV AJAKAVA (TÄPSUSTAMISEL) 
10.00 Proovisõidud 
11.00 Kvalifikatsioon 
11.30 Standardklassi kvalifikatsioon  
12.00 Cleveron Challenge’i poolfinaal 
12.05 Standardklassi poolfinaal 
12.10 Challenge’i finaal 
12.15 Standardklassi finaal 
12.20 Tippratturite sõit 
12.30 Autasustamine  
12.45 EXPO ala avatud 14.00ni  
 

10. KONTAKTISIKUD 
Cleveron AS: Reelika Maranik, 5624 0051, reelika.maranik@cleveron.com 
 
MTÜ Viljandi Rattaklubi: Mikk Mihkel Vaabel, 5676 5248, 
mikk.mihkel.vaabel@rattaklubi.ee 
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