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23.-25. november 2018, Tallinnas, Sõle Spordikompleksi ujulas.
Võistluse korraldaja Eest Ujumisliit koostöös Kalevi Ujumiskooliga.
Võistluste referiid Kaire Indrikson ja Toomas Kleesment, starter Andrei Divissenko.
25 m ujulas 6-osalisena.
Võistlus toimub elektroonilise ajavõtusüsteemiga.
Eelujumiste vahetused formeeritakse eelülesandmistes esitatud aegade põhjal, aeglasemate aegadega
eespool.
Võistlusosade programm algab naiste alaga.
Finaalid - 1 vahetus 50 m, 100 m ja 200 m distantsidel (A finaal), 400 m, 800 m ja 1500 m distantdel
õhtuses osas 1 kiireim vahetus.
Noorte vanuseklassis toimub B finaal 50 m ja 100 m distantsidel juhul, kui eelujumistes on rohkem kui 32
osalejat.
Võistluste algus:
1. osa R, 23. november kl. 09:30 (soojendus 08:30)
2. osa R, 23. november kl. 17:30 (soojendus 16:30)
3. osa L, 24. november kl. 09:30 (soojendus 08:30)
4. osa L, 24. november kl. 17:30 (soojendus 16:30)
5. osa P, 25. november kl. 09:30 (soojendus 08:30)
6. osa P, 25. november kl. 17:30 (soojendus 16:30)
Eelülesandmised (sh teateujumised) esitada hiljemalt 7 kalendripäeva enne võistlust Swimrankingusse.
Ülesandmine lõpeb 15.11.2018 kell 23:59.
Teateujumise nimelised ülesandmised esitada kirjalikult võistluste sekretariaat hiljemalt 30 minutt enne
selle võistlusosa algust.
Stardimaks 8 eurot tasuda vastavalt EUL poolt esitatud arvele. Arve esitatakse vastavalt avaldatud
stardiprotokolli järgi.
Korraldaja saadab klubidele nende ülesandmised ülekontrollimiseks hiljemalt 4 kalendripäeva enne
võistluste algust.
Stardiprotokollid avaldatakse 48 tundi enne esimest võistluspäeva EUL kodulehel www.swimming.ee
Stardist loobumine vastavalt hooaja 2018/2019 võistluste üldjuhendi §X.

VÕISTLUSPROGRAMM
1. päev – R, 23. november

2. päev – L, 24. november

Eelujumised ja fnaalid
50 m vabalt
200 m selili
100 m rinnuli
400 m vabalt – nõrgemad

Eelujumised ja fnaalid
100 m vabalt
50 m selili
200 m rinnuli

vahetused

100 m liblikat
200 m kompleksi
4x50 m kombineeritult - finaal

200 m liblikat
1500 m vabalt M – nõrgemad
vahetused

100 m kompleksi
800 m vabalt N – nõrgemad

3. päev – P, 25. november
Eelujumised ja fnaalid
50 m rinnuli
200 m vabalt
100 m selili
400 m kompleksi – nõrgemad
vahetused

50 m liblikat
4x50 m vabalt – finaal

vahetused

4x100 m kombineeritult – finaal
Finaalid
50 m vabalt – A finaal

Finaalid
100 m vabalt – A finaal

Finaalid
50 m rinnuli – A finaal






200 m selili – A finaal
100 m rinnuli – A finaal
400 m vabalt – kiirem vahetus

50 m selili – A finaal
200 m rinnuli – A finaal
200 m liblikat – A finaal

100 m liblikat – A finaal

1500 m vabalt M – kiirem vahetus

200 m kompleksi – A finaal
4x50 m vabalt (segavõistkonnad)

100 m kompleksi – A finaal
800 m vabalt N – kiirem vahetus
4x100 m vabalt

200 m vabalt – A finaal
100 m selili – A finaal
50 m liblikat – A finaal
400 m kompleksi – kiirem
vahetus
4x50 m kombineeritult
(segavõistkonnad)

Osavõtuõigus on vastava ala ja vanuseklassi ajalimiidi täitnutel ajavahemikul 22.08.2017 kuni 15.11.2018
Eest noorte ja juunioride meistrit, 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.

