
Bülletään 6 
Lõplik info 

Veeb: https://edc.ee 

Korraldaja Kelgukoerte Klubi Baltosport 
Veeb: https://baltosport.ee 
Email: edc@baltosport.ee 
Tel.: 5841 6043 



Võistluspaik ja 
ligipääsetavus 
EDC Palivere 
karikavõistluse 
võistluskeskus asub 
Palivere liikumisradadel 
koordinaatidel 58°58'06.0"N 23°
54'12.1"E (58.968319, 
23.903360). 

Stardialale suunduv tee on 
Haapsalu maanteelt 
märgistatud. Esimene märgistus 
paikneb koordinaatidel 58°
58'24.8"N 23°54'52.9"E 
(58.973556, 23.914694). 
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Võistlejate stardid toimuvad vastavalt 
antud stardiaegadele, mis on leitavad 
võistluse kodulehelt. 

Programm 
25. juuli 2017 10:00 — 26. august 2017 23:59 

   Eelregistreerimise 1. periood 

27. august 2017 00:00 — 8. september 2017 23:59 

   Eelregistreerimise 2. periood 

9. september 2017 00:00 —12. september 2017 23:59 

  Eelregistreerimise 3. periood 

16. september 2017 

 8:00 — 11:15 Rada avatud (piirdeaiad 
paigaldatakse kell 9:00) 

  10:00 — 15:30 Võistluskeskus avatud 

  10:00 — 11:00 Numbrite väljastus 

  11:00 Võistluse avamine 

  11:15 Tutvustus kelgukoeraspordist, 
rajamärgistuse ja reeglite selgitus 

  12:00 DB (Jalgrattad) stardid 

   DS (Tõukerattad) stardid 

   DC (Jooks) stardid 

   DCK (Lapsed) stardid 

  14:30 
(orienteeruv) 

Autasustamine 
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Rajad 
DS, DB ja DC klassid võistlevad 4,11 km 
pikkusel rajal. Lastele on 600m pikkune rada. 

Pearajal on neli tõusu, maastik on tasane. 

Rajamärgid 

Rada on tähistatud IFSSi reeglitele vastavate 
märkidega. Punane ring tähistab pööret 

paremale või vasakule vastavalt rajaäärsele 
paigutusele. Sinine ruut suunab otse ning 
kinnitab õigel rajal olemist. Kollase 
kolmnurgaga tähistatakse ohtlike ja järski 
kurve ning laskumisi. 

Võistlusklassid 
Võisteldakse viies klassis 

 DS1 — ühekoeraline tõukerattavedu 

 DS2 — kahe koeraga tõukerattavedu 

 DB — ühe koeraga jalgrattavedu 

 DC — ühe koeraga jooksukross 

 DCK — ühe koeraga laste koertekross 



DS1 — ühe koera tõukerattavedu 
Naised ja mehed jagatakse eraldi klassidesse, kui mõlemasse klassi tuleb viis või enam 
võistlejat. Naiste klassist autasustataks vaid parimat. 

Põhjamaiseid kelgukoeri (RNB) arvestatakse eraldi avaklassi (OPEN) koertest. RNB klassid 
jagatakse omakorda RNB1 (Siberi huskid) ja RNB2 (alaska malamuudid, grööni koerad ja 
samojeedid) klassideks kui RNB2 klassi jääb viis või enam võistlejat 

Võisteldakse ühes vanuseklassis (14-99 a.). Juuniorite (14-18.a) ja veteranide (40-99.a) 
eraldiseisvad klassid luuakse, kui avatavas klassis võistleb viis või rohkem võistlejat. 

DS2 — kahe koera tõukerattavedu 

Naised ja mehed jagatakse eraldi klassidesse, kui mõlemasse klassi tuleb viis või enam 
võistlejat. Naiste klassis autasustataks vaid parimat. 

Põhjamaiseid kelgukoeri (RNB) arvestatakse eraldi avaklassi (OPEN) koertest, kui mõlemas 
klassis osaleb viis või enam võistlejat. RNB klassid jagatakse omakorda ümber RNB1 (Siberi 
huskid) ja RNB2 (alaska malamuudid, grööni koerad ja samojeedid) klassideks kui RNB2 klassi 
jääb viis või enam võistlejat. 

Võisteldakse ühes vanuseklassis (19-99 a.). 

 

DS1 ja DS2: Nõuded varustusele 

Veoratta külge peab olema kinnitatud veniva osaga (amortisaatoriga) veoliin, mille kogupikkus 
peab olema tõukeratta eest välja venitatult 2-3 m. Koer on ühendatud veoliiniga veotraksidest. 
Võistlejal on kiivri kandmine kohustuslik. 

Tõukeratta klassides DS1 ja DS2 
võisteldakse 2-rattalise tõukerattaga. 
IFSS võistlusreeglite kohaselt on DS2 
klassis lubatud võistelda ka kerget tüüpi 
3-rattalise käruga. Veoratas peab 
olema varustatud efektiivse piduriga 
mõlemal rattal. Ratta väikseim lubatud 
diameeter on 30 cm. Naastkummide 
kasutamine ei ole lubatud. 
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DB — ühe koera jalgrattavedu 
Ühe koera jalgrattaveol jagatakse mehed ja naised eraldi klassidesse. 

Põhjamaiseid kelgukoeri arvestatakse eraldi avaklassi koertest, kui RNB klassis osaleb viis või 
enam võistlejat.  

Võisteldakse ühes vanuseklassis (19-99 a.). Juuniorite (16-18.a, DBMJ või DMWJ), või/ja 
veteranide (40-99.a, DBMV või DBWV) klass(id) avatakse, kui klassis osaleks viis või enam 
võistlejat. 

DB: Nõuded varustusele 
Jalgratta või võistleja veovöö külge on kinnitatud veniva osaga (amortisaatoriga) veoliin, mille 
kogupikkus peab olema väljavenitatult jalgratta eest mõõdetuna  2-3 m. Kui veoliin on jalgratta 
külge kinnitatud, on soovituslik ka veoliini hoidik, mis aitab ära hoida liini takerdumist 
esirattasse. Võistleja peab kandma kiivrit, soovitatavalt ka kindaid. 

IFSS võistlusreeglite kohaselt peab võistlusratas olema varustatud efektiivse piduriga mõlemal 
rattal. Naastrehvide kasutamine ei ole lubatud.  
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DC — koerakross 
Koerakrossi joostakse võistlusel ühe koeraga. Eraldi arvestust peetakse meeste (DCM) ja naiste 
(DCW) klassides. 

Võisteldakse ühes vanuseklassis (19-99.a). Juuniorite (14-18.a, DCMJ või DCWJ) ja veteranide 
(40-99.a, DCMV või DCWV) klass(id) avatakse, kui avatavas klassis osaleks viis või enam 
võistlejat. 

DC: Nõuded varustusele 

Jooksja kannab veovööd mille külge kinnitub veniva osaga (amortisaatoriga) veoliin. Veoliin on 
kinnitatud ühest otsast veovöö ja teisest otsast koera veotrakside külge. IFSS võistlusreeglite 
kohaselt ei tohi veoliini vöö poolsesse otsa kinnitada metalset karabiini, karabiini asemel on 
veoliini ühes otsas aas, mis kinnitatakse vööl asuva rõnga või paanikaluku külge. Veoliini 
kogupikkus peab olema väljavenitatult 2–3 m.  

DCK — laste koertekross 
Laste koertekrossi klass jagatakse kolmeks osalejate vanuse järgi. DCK1 klassis osalevad kuni 
7.aastased, DCK2 klassis 8-10.aastased ning DCK3 klassis 11-13.aastased võistlejad.  
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Nõuded koertele 
Kõik võistlevad koerad peavad olema terved, 
eakohaselt vaktsineeritud ja kiibistatud. 
Jalgratta– ja tõukerattaveos osalevad koerad 
peavad olema võistluspäeval vähemalt 18, 
koerakrossis vähemalt 12 ning laste 
koerakrossi klassides (DCK) vähemalt 5 kuu 
vanused. 

Põhjamaist tõugu koer peab olema FCI / Eesti 
Kennelliidus registreeritud tõutunnistusega. 
Juhul kui koeral pole tõutunnistus 
registreeritud, võistleb ta avaklassi koerte 
kategoorias. Iga koer võib võistelda kuni kahel 
korral põhiklassis ning ühel korral lisaks laste 
koerakrossis. Koeri ei või võistluse ajal 
vahetada. Kohustuslik on kaasa võtta koera 
veterinaarpass. 

Võistlusvarustuse teistele 
laenutamine 
Võistleja võib äärmisel vajadusel oma 
spordivarustust laenata maksimaalselt ühele 
võistlejale, juhul kui ta on registreerimisvormis 
sellest teavitanud võistluse korraldajat ning kui 
ta ei tee sama spordivarustusega kahte starti. 

 

 

Registreerimine 
Võistlusele registreerimine toimub kolmes 
perioodis enne võistlust.  

Registreerimine toimub võistluse 
veebikeskkonnas aadressil edc.ee/reg. 
Starditasu tuleb maksta arvega 
registreerimiskeskkonnas näidatud arvele 
koheselt peale registreerimist. Kui 
registreerimist pole õigeaegselt tasutud, 
eemaldatakse see etteteavitamata. 

Osalejate nimekirja lisatakse võistleja peale 
tasumise käsitsikontrolli. Arvete tasumist 
kontrollitakse vähemalt viiel korral: 

 30. juuli 2017 20:00 
 13. august 2017 20:00 
 27. august 2017 20:00 
 9. september 2017 20:00 
 13. september 2017 20:00 

Iga võistleja võib registreerida end kuni kahele 
erinevale võistlusklassile. 

Võistleja andmete muutmiseks tuleb saata e-
kiri koos õigete andmetega aadressile 
edc@baltosport.ee. Muudatuste tegemine 
maksab 5€, mis tuleb tasuda 
registreerimiskontole. 

Periood Ajaline kehtivus Esimene start Teine start Lastestart 

1. 25.07 10:00 – 26.08 23:59 15 € 10 € 5 € 

2. 27.08 00:00 – 8.09 23:59 20 € 13 € 6 € 

3. 9.09 00:00 – 12.09 23:59 25 € 15 € 7 € 
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Stardimaterjalid 
Stardimaterjalid jagatakse sekretariaadist võistluspäeva hommikul vastavalt 
programmile. Saadav stardinumber tuleb kinnitada enda külge ja kanda võistlemisel. 
Finišis tuleb stardinumber tagastada. 

Ajavõtusüsteem 
Ajavõtt toimub käsitsi. 

Autasustamine 
Autasustamine toimub vastavalt programmile. Autasustatakse iga klassi kolme 
parimat. Eriklasside (juuniorid, veteranid) autasustamine toimub vaid siis, kui eriklass 
avatakse. 

Muudatused võistluskorralduses 
Võistluse korraldajatel on õigused teha muudatusi ajakavas, reeglites, juhendites. 

Korraldaja 
Kelgukoerte klubi Baltosport. 

Peakorraldaja: Erik Kangilaski 

Korraldusmeeskond: Helle Kaljula, Jaanus Kaljula, Mariin Kaljula, Marit Kuus, Aigar 
Kuus, Ülle Aaslav-Kaasik, Anu Raja, Berit Pähn, Leonore Riitsalu 

Email: edc@baltosport.ee 

Veeb: https://edc.ee 

Tel.: 5841 6043 

Toetajad 
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Kennel Hendra 


