
 
 
 

ÜLDJUHEND 2014 
 
 

 
I EESMÄRK 
1. Pakkuda noortele ujujatele üle Eesti võistlemise võimalusi, et välja selgitada etappide ning 
finaalvõistlusel parimad. 
2. Anda võistlemisvõimalusi ja kogemusi noortele ujujatele, kes järgmistel aastatel osalevad EUL 
Noortesarjas.  
  
II REEGLID 
3. Võistlussarjas toimub kolm etappi ning finaaletapp. Etapid, va finaaletapp, võivad toimuda 
samaaegselt üle Eesti. Etapi korraldamiseks käesoleva juhendi alusel tuleb sarja peakorraldajaga 
kokku leppida vähemalt 1 kuu enne etapi toimumist. 
4. Finaaletapile pääseb 1. 2. või 3. etapi tulemuste põhjal 16 või 12 parimat ujujat vastavalt 
erinevate distantside vanuseklassidele ja soole. 
Finaaletapile pääseb 16 ujujat, kui finaal toimub 8-rajalises basseinis. 
Finaaletapile pääseb 12 ujujat, kui finaal toimub 6-rajalises basseinis. 
Ainult üks finaal toimub: 
 - 200 ja 400 meetristel distantsidel; 
 - alal, kus etappide kokkuvõttes on osalenud 16 või vähem  ujujat; 
 - alal, kus peale loobumisi on jäänud alla 16 ujuja. 
5. 200V; 400V ja 200KO ujumistel on ajaline limiit. Kohtunikel on õigus ujumisel ajalimiidi 
ületanud võisteja märguandega peatada ning tulemust mitte arvestada. 
  
III AEG JA KOHT 
6. Etapid toimuvad 
 
Etapp Kuupäev Koht Osavõtu 

tasu, eurot 
Korraldaja Korraldaja kontakt 

1. 26.10.2013 Keila 
Tervisekeskus 

10 Tabasalu 
Ujumisklubi 

tabasalu@ujumisklubi.ee  

2. 11.01.2014 Keila 
Tervisekeskus 

10 Tabasalu 
Ujumisklubi 

tabasalu@ujumisklubi.ee 

3. 29.03.2014 Keila 
Tervisekeskus 

10 Tabasalu 
Ujumisklubi 

tabasalu@ujumisklubi.ee 

finaal 17.05.2014 Keila 
Tervisekeskus 

15 Tabasalu 
Ujumisklubi 

tabasalu@ujumisklubi.ee 

 
 
 
7. Võistluse ajakava 
I, II ja III etepp: Finaalvõistlus: 
Osalejate pääs ujulasse – al. 9.00 Osalejate pääs ujulasse – al. 12.00 
Soojendusujumine - kuni 9.35 Soojendusujumine - kuni 12.35 
Võistluste avamine ja algus - 9.45 Võistluste avamine ja algus - 12.45 
Autasustamine peale viimase ala lõppu. Autasustamine peale viimase ala lõppu. 



 
IV OSAVÕTJAD 
8. Võistlustest lubatakse osa võtta kõikidel tüdrukutel, kes on sündinud 2004. aastal või hiljem ja 
poistel, kes on sündinud 2003. aastal või hiljem ning kelle sportlik ettevalmistus on piisav. 
 
V REGISTREERIMINE 
9. Eelregistreerimiseks tuleb saata 5 tööpäeva enne võistlust korraldaja e-mail aadressile 
1) võistleja nimi; 2) ujumisviis ja eeldatav aeg; 3) sünniaasta; 4) klubi nimetus ja klubi esindaja 
kontaktandmed (LISA 1 vormil). 

10. Finaaletapi korraldaja saadab 30 päeva enne finaalvõistluse toimumist etappidest osa 
võtnud klubidele finaalvõistlusele pääsenute nimekirja.  
 
VI VÕISTLUSSARJA PROGRAMM 
11. Võistluste vanuseklassid ja distantsid on järgmised: 

2005 s.a ja nooremad tüdrukud ning 2004 s.a ja nooremad poisid. 

50V, 50S, 50R, 50L, 200V, 100KO. 

 

2004 s.a tüdrukud ja 2003 s.a poisid. 

50V, 100S, 100R, 50L, 200KO, 400V. 

 
I etapp 50V; 50S; 100S; 50R; 100R 
II etapp 50V; 50S; 50L; 100KO; 200KO; 200V; 400V 
III etapp 100S ; 50R; 100R; 50L; 100KO; 200KO; 200V; 400V 
finaal 50V; 50S; 100S; 50R; 100R; 50L; 100KO; 200KO; 200V; 400V 
 
Ajalimiidid: 
    nooremad vanemad nooremad vanemad 

    tüdrukud tüdrukud poisid poisid 

200v 4.10,0  3.45,0 
400V  7.40,0  6.50,0 
200KO  4.10,0  3.50.0 
 
VII. DISTANTSIDE JA VANUSEGRUPPIDE JÄRJEKORD: 
12. Alade järjekord on lühematest distantsidest pikemateni: 1) vabalt, 2) selili, 3) rinnuli, 4) 
liblikas, 5) kompleks. 
13. Vanuseklasside järjekord on noorematest vanemateni, tüdrukud enne poisse. 
 

VIII PAREMUSJÄRJESTUSE SELGITAMINE JA AUTASUSTAMINIE 
14. Individuaalne paremusjärjestus selgitatakse igal etapil 
15. Autasustatakse kõikide vanuseklasside kõikidel distantsidel I – III kohale tulnud sportlasi 
võistlussarja diplomi, medali ja auhinnaga. 
16. Autasustamine toimub läbiviidud alade järjestuses. 
17. Igal etapil valitakse vanuseklassidest parim poiss ja tüdruk, keda autasustatakse 
eriauhinnaga. 
 
IX MAJANDAMINE 
18. Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kannab etapi või finaalvõistluse korraldaja. 
Sportlaste lähetamisega ja toitlustamisega seotud kulud kannab võistleja ise või klubi. 
19. Võistluse ühe etapi või finaalvõistluse osavõtu tasu on 6; 10 või 15 eurot võistleja kohta.  
Osavõtutasude tasumine toimub arve alusel peale võistlust 7 päeva jooksul. Osavõtutasud 
arvestatakse eelregistreerimise järgi, võttes  arvesse võistluspäeva mandaadi ajal esitatud 
muudatusi.  
  
X ÜLDISELT 
20. Võistlussarja peakorraldaja on Tabasalu Ujumisklubi. Võistluste juhend ning tulemused 
kajastatakse veebilehel www.ujumisklubi.ee 
Kõik juhendis käsitlemata küsimused lahendab võistluse peakorraldaja. 
Pekorraldajal on õigus teha juhendis muudatusi ja täiendusi, nt. etapi korraldajate lisandumisel. 

 
 



 

NB! Võistlustest Keilas toimuvad reaalajas 

videoülekanded Tabasalu Ujumisklubi veebilehel. 

Videoülekannet saab jälgida ka mobiililt. 

 

 

Toetajad: 
 

 
 
 

 
 
 
      

                                    
 
 

          
 


