
EMT RULLITUUR 2010
Seriets PM

EMT Rullituur är Estlands marathonserie för inlines och rullskidor.
Målet är att propagera inlines och rullskridskoåkning som trevlig hobby för barn, motinärer och idrottsmän
samt att bjuda varierade möjligheter för skridskoåkning på olika platser i Estland.

1. EMT RULLITUUR's arrangör är Estlands inlinesförbund(Estonian Inlines Federation) och TopSport AB 
mha sponsorer och andra bidragsgivare och efter FIRS och WIC internationella regelverk för 
genomförande av tävlingar.

2.  EMT RULLITUUR 2010 DELTÄVLINGAR:

INLINES RULLSKIDOR
1 6.juuni Tallinna Rulluisumaraton barndistanser, 20km ja 42km masstart 25km masstart
2 3.juuli Pärnu Rullimaraton barndistanser, 20km ja 42km masstart 25km masstart
3 18.juuli Ülemiste Ühetunnisõit barndistanser, 1 timmes masstart 1 timmes masstart
4 25.juuli Kolga - Jaani Kümme barndistanser, 10km individuell start 10km individuell start
5 14.aug Tehvandi Rullimaraton barndistanser, 30km masstart 30km masstart
6 4.sept Jüri Rullimaraton barndistanser, 20km ja 42km masstart 25km masstart

*Programmet är ändrad enligt deltävlingens PM !

3.  PROGRAM och STARTTIDER för Tallinn:

9:30 Tävlingssekretatiat är öppet, nummerlapputdelning och efterregistrering
 11:30 Inlines Barntävling -Tillusõit
 11:45 Inlines Minimarathon
 11:50 Minimarathon prisutdelning
 12:00 Inlines marathon start
13.45 Inlines marathon prisutdelning
14.00 Halvmarathon start 

 15:45 Halvmarathons prisutdelning
16.30 Rullskidor start

 17:30 Rullskidor prisutdelning

4. TÄVLINGSBANA är anpassad för säker åkning och överkomlig för nybörjare. Banan är stängd för trafik 
Bana är mest enkelriktad varv med minsta längd på 2,5 km beroende av deltävlingen(utom 1 timmes 
tävling ). Banans bredd är lätt trafikväg eller minsta bredden är enkelriktad vägbana på en 2 filig väg  . 
Vändpunkt är markerad och säkrad-bevakad. Hela tävlingsområdet är avspärrat.Det finns inga farliga 
nedfarter (Även Tehvandi bana är anpassad för att räkna med motionärers nivå och är så mycket som möjligt 
anpassad på plant mark) Tävlingsbanors kartlänkar med videos finns på Sportinfo.ee och Rulluisutamine.ee.

5. Tävlingsdistantser

Barntävling : Tillusõit upp till 500m och Minimarathon 1km beroende på banans egenskaper och 
möjlighteter
Barntävlingar genomförs bara på inlines!

Inlines halvamarathon längd ungefär 20 km, varierar enligt varvlängd  (utom 1 tim tävling och 10 km 
individuell start)
Inlinesmarathon  längd ungefär 42 km, varierar enligt varvlängd (utom 1 tim tävling och 10 km individuell 
start) 

Rullskidor längd ungefär 25-30 km, varierar enligt varvlängd (utom 1 tim tävling och 10 km individuell start)
 

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&msa=0&ll=59.351921,24.891672&spn=0.020958,0.07699&z=14&msid=116925684619439441149.00047c3391ad11a61c018
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&msa=0&ll=58.055131,26.50383&spn=0.021753,0.07699&z=14&msid=116925684619439441149.00047c33712cd863d78ec
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&msa=0&ll=58.596887,25.987473&spn=0.171376,0.615921&z=11&msid=116925684619439441149.00047c331be6ba38698b0
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&msa=0&ll=59.42753,24.799318&spn=0.020911,0.07699&z=14&msid=116925684619439441149.00047c32ed4739a06e75e
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&msa=0&ll=58.391951,24.457026&spn=0.010774,0.038495&z=15&msid=116925684619439441149.00048353962bd6e39ee62
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&msa=0&ll=59.468672,24.823866&spn=0.019796,0.07699&z=14&msid=116925684619439441149.00047c32880c404dd1d1b


Inlinestävlingen  tillåtet enbart med rullskridskor. Stavar är inte tillåtna.
Rullskidklassen fri val av rullskidor - både klassisk eller fristil. Hjuldiameter på rullskidor får inte överskrida 
100 mm. Fri val av åkstil -  både fri eller klassisk .  Rekommenderad är fristilsrullskidor.

6. GRUPPINDELNINGEN OCH PRISUTDELNING:

BARNTÄVLING=TILLUSÕIT FÖDELSEÅR PRISPALLPLATSER
P/F 8 2002 och senare. alla tävlande
MINIMARATHON
P/F 12 1998 och senare. P/F 1-3 plats
INLINES HALVMARATHON 
M/D huvudklass 1991 och tidigare M/D 1-3 plats
M/D 14 1996 och tidigare M/D 1-3 plats
M/D 18 1992 - 1995 M/D 1-3 plats
INLINESMARATHON 
M/D huvudklass 1995 och tidigare M 1-5 / D 1-3
M/D 40 1961 - 1970 M/D 1-3 plats
M/D 50 1960 och tidigare M/D 1-3 plats
RULLSKIDOR-SUUSARULL
M/D 14 1996 och senare. M/D 1-3 plats
M/D huvudklass 1995 och tidigare M/D 1-3 plats
M/D 40 1961 och tidigare M/D 1-3 plats

Deltävlingens och seriens bästa i respektive grupp får priser och diplom.                                                          
Alla som har deltagit i seriens 6 deltävlingar får EMT Rulltuur medalj och Viking Line båtbiljett till Finland.
Barntävlingen-Tillusõidu - ingen rankningslista efter tävlingen.
Bland deltävlingarnas deltagare lottas ut olika specialpriser från EMT, Viking Line och andra sponsorer under 
delävlingars prisutdelning.
Seriets samlingspris utdelas vid seriets och inlinesäsongens avslutningskväll. Plats meddelas senare på 
Sportinfo.ee och Rulluisutamine.ee .
EMT Rullituuri videos och bilder visas också på avslutningskväll!!!

7. SERIETS RESULTATBERÄKNING : 
Sammanställd poänglista baseras på addition av alla deltävlingars poäng i respektive åldersgrupp och distans. 
Seriets alla deltävlingar är med i sammanställningen.  Vid samma poängsumma beräknas bästa platsen på 
deltävlingar, då näst bäst osv. 

Poängtabell:
1 plats– 100 poäng
2 plats – 96 poäng
3 plats – 93 poäng
4 plats – 91 poäng
5 plats – 89 poäng
6 plats – 87 poäng
7 plats – 85 poäng
8 plats – 83 poäng
9 plats – 81 poäng
10 plats – 79 poäng osv. Från plats 49 får alla deltagare 1 poäng.

Barntävlingen Tillusõit sammanställs inte.

8. DELTAGARES NUMMERLAPPAR OCH UPPDELNING I OLIKA STARTGRUPPER



Detagarnas rankningslista baseras på tidigare resultat och avslutas med anmälning i II rond . Efteranmälda 
placeras i sista startgrupp.  Startgrupper bildas enligt föregående Tallinna Rulluisumaratoni 2009 
slutprotokoll. 
Arrangörer kan flytta tävlande från utlandet och andra tävlande med internationella meriter till första 
startgruppen. Kommande deltävlingas startgrupper baseras på första deltävlingens resultat. Vinnare av varje 
deltävling har äran att bära LEDARTRÖJAN som ger bonus på varje deltävling!

VID ANMÄLNING kan varje tävlande själv placera sig antingen till elit- eller motionärsgruppen, som 
garanterar bättre säkerhet. Ifall antal av deltagare öveskrider den kritiska gränsen, delas tävlande i 2 olika 
grupper (elit och motionärer) med olika starttider. Slutreslutat redovisas då i en sammaställd gemensam 
slutprotokoll. 
För arrangörer är av yttersta vikt varje tävlandes säkerhet och tävlingserfarenhet . 
 Startgrupper delas enligt följande: 1-50, 51-100, 101-200, 201-500, 501-... 
Halvmarathons startnummer har en annan färg.
Rullskidsko halvmarathon och rullskidsmarathon har inga startgrupper.
Huvuddomare har rätt att göra ändringar i startgrupper för tävlingens säkerhet .
STARTMATERIAL delas ut på tävlingsdagen på startområdet från kl.9.00.

9. ANMÄLNING OCH ANMÄLNINGSAVGIFTER 
Föranmälan kan göras på internet : www.sportinfo.ee och efteranmälan på plats .

DELTÄVLINGENS 6 etapper tom 30.05 EMT Topeltpluss

BARNTÄVLINGEN TILLUSÕIT gratis gratis
BARNTÄVLING MINIMARATHON 250 -20%
INLINES HALVMARATHON * 500 -20%
INLINESMARATHON * 750 -20%  
RULLSKIDMARATHON * 750 -20%
    
     * studerande  födda EFTER 1992.a. 50% 
rabatt
     * EV pensionärer 50% rabatt 

     * EMT Topeltpluss  klienter  20% rabatt av anmälningsavgift. 

ANMÄLNING PÅ DELTÄVLINGAR I ROND II ROND TÄVLINGSDAG EMT Topeltpluss

BARNTÄVLINGEN TILLUSÕIT gratis gratis gratis
BARNTÄVLINGEN MINIMARATHON 50 75 100 -20%
INLINES HALVMARATHON * 100 150 200 -20%
INLINESMARATHON * 150 200 300 -20%
RULLSKIDMARATHON * 150 200 300 -20%
    
     * studerande  födda innan 1992.a. 50% 
rabatt
     * EV pensionärer 50% rabatt 

    * EMT Topeltpluss  klienter  20% rabatt av anmälningsavgift. 

ANMÄLNING TILL DELTÄVLINGENS I ROND slutar föregående onsdag kl 24.00 innan tävlingen
ANMÄLNING TILL DELTÄVLINGENS II ROND slutar tävlingsveckans onsdag kl 24.00 
ANMÄLNING på TÄVLINGSDAGEN slutar 30 MIN innan  respektive distansens starttid.
Det sker ingen återbetalning vid avbokning.

Anmälningsavgift innehåller: avspärrat och markerat bana, nummerlapp, tidtagningschip, bagageförvaring, 
resultat i tävlingsprotokoll, (vid närvaro av tidtagningschip från start till mål), service i matservering och i 
målområdet, prisutdelning och vid behov sjukvård .



10. RESULTAT  Varje tävlande får resultat i fall han/hon använder tidtagningschip och nummerlapp under 
hela tävlingen enligt tävlingens PM.
Resultat redovisas på internetsidan www.rulluisutamine.ee  och www.sportinfo.ee 

12. SÄKERHET OCH ANSVAR
Deltagare bekräftar med erlagt anmälningsavgift att han/hon ansvarar för sin hälsa och förberedelse helt på 
egen risk. 
Varje deltagare ansvarar för sin egen och andras säkerhet. 
Alla tävlande under 18 år deltar på föräldrarnas, målsmans eller tränarens ansvar. 
Tävlande ansvarar materiellt  för tidtagnings chips under hela tävlingen tills den är retunerad. Ifall chips inte 
återlämnas ,blir deltagare ersättningsskyldig enligt presenterad faktura på 500-.EEK
Tävlande måste bära hjälm (bla barnlopp). Utan hjälm tilläts tävlande inte starta. Tävlande utan hjälm diskas. 
Tävlande rekommenderas använda handleds, knä och armbågsskydd . Rullskidåkare rekommenderas bära 
skyddsglasögon .
Barntävlingen genomförs inte vid regn eller blöt underlag pga säkerhet . 
Tävlande måste följa trafikregler i tävlingsområdet, följa tävlingsarrangörers signaler och följa tävlings PM.

Sjukvård ges vid behov av kvalificerad sjukvårdspersonal. 

13. PROTESTER på tävlingsresultat och överträdelser på tävlingsregler osv lämnas in skriftligt på plats till 
huvuddomaren på tävlings sekretatiatet. Protestkostnad är 500.- EEK, som retuneras när protest godkänns. 
Alla protester löses av tävlingskommiteen.

14. HITTADE-TAPPADE FÖREMÅL finns/lämnas i målområdet till tävlingssekretariat.  

15. ANDRA FRÅGOR SOM INTE FINNS MED I PM löses av tävlingsutskott och/eller huvuddomaren. Beslut 
redovisas av huvuddomaren vid första tillfälle eller på www.sportinfo.ee .

MER info:
Orgkomitee ordförande
Jaanus Ritson
jaanus@topsport.ee
tel. +372 555 12 999

mailto:jaanus@topsport.ee
http://www.sportinfo.ee/
http://www.sportinfo.ee/
http://www.rulluisutamine.ee/

