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17.-19.06.2016 Tallinnas, Kalev SPA-s.
Võistluse peakorraldaja Eesti Ujumisliit. Korraldaja Kalevi Ujumisklubi.
6 osalisena 50 m siseujulas, 8 rajal.
Võistlus toimub elektroonilise ajamõõtmissüsteemiga.
Ülesandmised saata hiljemalt 9. juuniks LENEX-failina aadressile:
registreerimine@swimming.ee või teha ülesandmine www.swimranking.com.
Eelülesandmiste aegu ei teisendata.
Ülesandmisajad peavad olema ujutud ajavahemikul 17. märts 2015 – 9. juuni 2016 (s.o.
viimase 15 kuu jooksul).
Osavõtuõigus võistlustest on ainult vastava ala ja vanuseklassi ajalimiidi täitnutel. (Vt
www.swimming.ee - Eesti MV aegnormatiivid)
Stardimaks 6 eurot tasuda vastavalt EUL poolt esitatud arvele. Arve esitatakse vastavalt
kinnitatud stardiprotokolli järgi.
Majutus- ja lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon.
Võistluse korraldamise aluseks on FINA võistlusmäärused ja EULi võistluste üldjuhend.

Reeglid:





Kõik võistlusalad ujutakse otseste finaalidena, v.a. 50 meetrised distantsid, milledel
toimuvad ka eelujumised. Vahetused formeeritakse eelülesandmistes esitatud aegade
põhjal, kiiremate aegadega eespool.
Juunioride ja noorte vanuseklassi võitjad 50 meetri distantsidel selgitatakse eelujumiste
põhjal.
Naiste 800 meetri ja meeste 1500 meetri vabaujumises toimub kuni 12 (kaasaarvatud)
ülesantud sportlase puhul vaid üks vahetus.
Teateujumise nimelised ülesandmised esitada enne võistlusosa algust kirjalikult võistluste
sekretariaati.

Vanuseklassid:
Noored: tüdrukud - 2001 ja nooremad; poisid – 2000 ja nooremad
Juuniorid: tüdrukud 2000-1999; poisid 1999-1998
Absoluut: naised - avatud vanus; mehed - avatud vanus
Paraujumise distantsid: 50 vabalt, 50 selili, 50 liblikat

Võistluste algus:
1.osa R, 17. juuni kl 08.30, stardid kell 09.30
2. osa R, 17. juuni kl 16.00 stardid kl 17.00
3. osa L, 18. juuni kl 08.30, stardid kell 09.30
4. osa L, 18 juuni kl 16.00, stardid 17.00
5. osa P, 19 juuni kl 08.30, stardid kell 09.30
6. osa P, 19 juuni soojendus 16.00, stardid 17.00


Esindajate koosolek toimub esimesel päeval 30 min enne soojendust

Võistlusprogramm:
I osa

II osa

III osa

200 vab
50 rin eel
400 ko
4x50 vab

50 rin F
100 sel
200 lib
4x200 vab

100 vab
50 sel eel
1500 vab
4x50 ko

IV osa
50 sel
(paraujumine)
50 sel F
100 rin
50 lib eel
200 ko
4x100 vab

V osa
50 lib
(paraujumine)
50 lib F
200 sel
50 vab eel
800 vab

VI osa
50 vab
(paraujumine)
50 vab F
200 rin
100 lib
400 vab
4x100 ko

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

