
  

 

                                     

         

XXV EESTI LÜHIRAJA MEISTRIVÕISTLUSED UJUMISES 
JUHEND 2017 

 

 21.-23. detsember 2017, Tallinnas, Sõle tn. ujulas. 

 Võistluse peakorraldaja Eesti Ujumisliit.  

 Võistluste referii Kaire Indrikson ja starter Igor Filin. (Varus Mihhail Krupnin). 

 25 m ujulas 5-osalisena. 

 Võistlus toimub elektroonilise ajavõtusüsteemiga. 

 Kõik võistlusalad ujutakse otseste finaalidena, vahetused formeeritakse eelülesandmistes esitatud aegade 
põhjal, kiiremate aegadega eespool.  

 Finaalid - 2 vahetust igal alal ABS (A+B finaal) 

 Juunioride ja noorte medalid jaotatakse välja eelujumiste põhjal nendel distantsidel, millistel toimuvad 
eelujumised. 

 Võistluste algus:         
1. osa N, 21. detsember kl 09.30 (soojendus 08.30) 
2. osa N, 21. detsember kl 17.30 (soojendus 16.30) 
3. osa R, 22. detsember kl 09.30 (soojendus 08.30) 
4. osa R, 22. detsember kl 17.30 (soojendus 16.30) 
5. osa L, 23.detsemer kl 09.30 (soojendus 08.30) 

 Eelülesandmised (sh teateujumised) esitada hiljemalt 7 päeva enne võistlust (14.12.17) Swimrankingusse. 

 Teateujumise nimelised ülesandmised esitada kirjalikult võistluste sekretariaati enne võistlusosa algust. 

 Stardimaks 7 eurot tasuda vastavalt EUL poolt esitatud arvele. Arve esitatakse vastavalt kinnitatud 
stardiprotokolli järgi. 

 Stardinimekirjad avaldatakse 3 päeva enne esimest võistluspäeva. 
 

VÕISTLUSPROGRAMM    

Hommik 09:30 Õhtu 17:30 Hommik 9:30 Õhtu 17:30 Hommik 9:30 

50 vab Eelujumine 50 vab Finaal 50 sel Finaal 50 rin Finaal 50 lib Finaal 

200 rin 200 lib 200 vab 200 sel 800 vab 

100 sel 100 rin 50 rin Eelujumine 100 vab 100 ko 

200 ko 400 vab 100 lib 400 ko 1500 vab 

  50 sel Eelujumine   50 lib eelujumine   

4x50 vab 4x100 vab 4x50 vab mix 4x50 komb 4x100 komb 

 

 Osavõtuõigus on vastava ala ja vanuseklassi ajalimiidi täitnutel ajavahemikul 14.09.2016 kuni 14.12.2017   

 Eelülesandmiste aegu ei teisendata. 

 Eesti meistrit, Eesti juunioride meistrit ja Eesti noorte meistrit ning vastavate vanuseklasside II ja III koha 
võitjaid autasustatakse medalitega. 

 Muud võistluste korraldamise ja läbiviimisega seotud küsimused lahendatakse FINA võistlusmääruste ja 
EULi võistluste üldjuhendi põhjal. 

 Majutus- ja lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon. 


