XXVI EESTI AVAVEEUJUMISE
MEISTRIVÕISTLUSED
JUHEND 2016
Aeg ja koht
Võistlused toimuvad 16.-17. juulil 2016. a. Tartus, Anne kanalis samaaegselt Põhjamaade
meistrivõistlustega.
Distantsid ja vanuseklassid
●
16. Juuli, kell 10:00
●
16. Juuli, kell 14:00
●
17. Juuli, kell 12:00

5 km absoluutklass, juuniorid (s.a.1998 – 1999)
3 km noored (s.a.2000 – 2002), masters
10 km absoluutklass

-

Eesti meistrivõistluste arvestuses osalevad kõik ujujad, kes vastavad 2015/16
hooaja üldjuhendis toodud tingimustele ja omavad 2015/2016 a litsentsi.
- Mastersite võistlus on lahtine.
- Juunioride ja noorte vanuseklassid on ainult Eesti meistrivõistluste arvestuses.
- Mastersite vanuseklassid vastavalt FINA vanuseklassidele,
- Distantsid on tähistatud poidega.
- 5 ja 10 km distantsidel läbitakse 1,25 km ringi vastavalt 4 ja 8 korda.
- 3 km distantsil läbitakse 1,0 km pikkust ringi 3 korda.
NB! Korraldajal on õigus distantsi pikkust lühendada olenevalt ilmastikutingimustest hiljemalt võistluspäeva hommikul.
Korraldus
Võistluse korraldamise aluseks on FINA võistlusmäärused, Põhjmaade MV juhend ja EULi
võistluste üldjuhend.
Võistlusete peakorraldaja on Eesti Ujumisliit, peakohtunik Toomas Kleesment.
Suure osalejate arvu korral antakse start lainetena.
Võistlustel on elektrooniline ajavõtt kiipidega, mis kinnitatakse käe külge.
16- aastased ja vanemad osalejad vastutavad oma tervisliku seisundi eest isiklikult, mida nad
tõendavad allkirjaga tervisliku seisundi deklaratsioonil (TSD). Alla 16-aastaste osalejate
tervisliku seisundi eest vastutab allkirjaga TSD-l lapsevanem või treener.
Võistlused toimuvad vaid juhul, kui veetemperatuur on vähemalt 16 kraadi.
Autasustamine
Kõikide vanuseklasside kolme paremat autasustatakse medalitega.
Registreerimine ja stardimaks
Nimelised ülesandmised palume teha lingil
https://docs.google.com/forms/d/1p23ixRAQtD8VebfGjxjuWy3JWEhYcZ8OY4zJy8bejlM/vie
wform?c=0&w=1&usp=mail_form_link hiljemalt 1. juuliks.
Stardimaks 10 eurot distantsi eest tuleb tasuda samuti hiljemalt 1. juuliks EUL
arveldusarvele Swedbankis EE142200221002100431 .
Noorteklassi 3 km ja juunioride klassi 5 km distantsi stardimaks on 6 eurot.

Muud tingimused
Osalejatel ei ole lubatud kasutada riietust, mis parandab tema kiirust, vastupidavust või
ujuvust. Kasutada võib ujumisprille, maksimaalset kahte (2) ujumismütsi, ninaklambrit ja
kõrvatroppe (FINA määrus OWS 6.9).
Lubatud on täispikad tekstiilist ujumistrikood, mis ei kata kaela ja õlgasid ega ulatu allapoole
pahkluud (FINA määrus BL 8.4) ning kostüümil ei tohi olla lukke, haake jm kinnitusvahendeid
(FINA requirements for swimwear approval 3.1.4).
Kõik juhendis käsitlemata või vaidlusalased küsimused lahendab võistluste Peakohtunik.

