EESTI LÜHIRAJA MEISTRIVÕISTLUSED UJUMISES
JUHEND 2022
















25.-27. novembril 2022, Kohtla-Järve Wiru Spordikompleksi 25 m ujulas 6-osalisena.
Võistluse korraldaja on Eesti Ujumisliit koostöös Ujumisklubiga Aktiiv.
Võistlus toimub elektroonilise ajavõtusüsteemiga.
Eelujumiste vahetused formeeritakse eelülesandmistes esitatud aegade põhjal,
aeglasemate aegadega eespool.
Võistlusosade programm algab naiste alaga.
Ajalist normitäitmise piirangut ei ole – kõik, kes on täitnud kunagi kehtiva normi ja see on
tõendatav, pääsevad starti.
Kui sportlane on täitnud normatiivi 50m basseinis, võib ta üles anda 50m basseinis
ujutud ajaga. Aegu ei teisendata. Eelujumistesse reastatakse ujujad nii 25m kui 50m
aegade ühises võrdluses.
Teateujumise nimelised ülesandmised esitada kirjalikult võistluste sekretariaati 30
minutit enne selle võistlusosa algust.
Finaalid - 2 vahetust 50 m ja 100 m distantsidel (A ja B finaal), 200 m distantidel 1
vahetus (A finaal), 400 m, 800 m ja 1500 m distantidel õhtuses osas 1 kiireim vahetus.
Võistluste algus:
1. osa kl. 09:30 (soojendus 08:30)
2. osa kl. 17:00 (soojendus 16:00)
3. osa kl. 09:30 (soojendus 08:30)
4. osa kl. 17:00 (soojendus 16:00)
5. osa kl. 09:30 (soojendus 08:30)
6. osa kl. 16:00 (soojendus 15:00)
Eelülesandmised (sh teateujumised) esitada Swimrankingusse 18.11.22 kell 23:59.
Klubid saavad teha mahavõtmisi kuni 22.11.2022 kell 20:00.
Stardiprotokollid väljastatakse 48 tundi enne ehk hiljemalt 23.11.2022 kell 9:00
Stardimaks 11 eurot tasuda vastavalt EUL poolt esitatud arvele. Arve esitatakse
avaldatud stardiprotokolli järgi.

VÕISTLUSPROGRAMM
1. päev – 25. november
Eelujumised ja finaalid
50 m vabalt
200 m selili
100 m rinnuli

2. päev – 26. november
Eelujumised ja finaalid
100 m vabalt
50 m selili
200 m rinnuli

100 m liblikat
200 m liblikat
200 m kompleksi
100 m kompleksi
4x50 m kombineeritult
4x100 m kombineeritult – finaal
400 m vabalt – aeglasemad
1500 m vabalt M –
vahetused
aeglasemad vahetused

3. päev – 27. november
Eelujumised ja finaalid
50 m liblikat
200 m vabalt
100 m selili
400 m kompleksi –
aeglasemad vahetused
50 m rinnuli
4x50 m vabalt – finaal
800 m vabalt N – aeglasemad
vahetused







Finaalid
50 m vabalt – A ja B finaal
50 m vabalt (paraujumine)
200 m selili – A finaal
100 m rinnuli – A ja B finaal
100 m liblikat – A ja B finaal
400 m vabalt – kiireim
vahetus

Finaalid
100 m vabalt – A ja B finaal
50 m selili (paraujumine)
50 m selili – A ja B finaal
200 m rinnuli – A finaal
200 m liblikat – A finaal
100 m kompleksi – A ja B
finaal vahetus

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

1500 m M vabalt – kiireim
4x100 m vabalt

Finaalid
50 m liblikat – A ja B finaal
50 m liblikat (paraujumine)
200 m vabalt – A finaal
100 m selili – A ja B finaal
50 m rinnuli – A ja B finaal
800 m N vabalt – kiireim
vahetus
400 m kompleksi – kiirem
vahetus
4x50 m kombineeritult
(segavõistkonnad)

Autasustamine
- Eesti meistrit, II ja III koha võitjaid autasustatakse medalitega.
- Rahalised auhinnad 15 parimale ujujale FINA punkti alusel ja 6-le parima sportlase
treenerile. Arvesse läheb 3 parima ala tulemused, millest 1 ala lävend peab olema
760 FINA punkti. Arvestatakse kõiki individuaalseid ujumisi, sh eelujumisi.
Auhinnafondi jagunemine:
Ujuja Treener
1.
500 300
2.
450 250
3.
400 200
4.
350 150
5.
300 100
6.
250 50
7.
200
8.
150
9.
100
10.
90
11.
80
12.
70
13.
60
14.
50
15.
40
Autasustamisel osalemine on kohustuslik. Medali ja auhinna saab kätte ainult vastava ala
autasustamiseks ettenähtud ajal.
Muud võistluste korraldamise ja läbiviimisega seotud küsimused lahendatakse FINA
võistlusmääruste ja EULi võistluste üldjuhendi põhjal.
Majutus- ja lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon.
Toitlustus.
Toitlustust pakutakse 3 korda päevas (alates 24.11.22 õhtust) Wiru Spordikeskuses.
Iga klubi saab ette tellida sobiva toitlustuse – menüü, kellaaja ja koguse.
Tellimused esitada hiljemalt 20.11.22 e-meilile ansgrup77@gmail.com (telefon +372
5696 6166).

