
 
 

JUHEND 2018/ 2019 – LAPSED 
 

13. oktoober,  2018    -    02. veebruar,  2019    -    18. mai,  2019 
 

Aura Keskus, Turu 10, Tartu        Stardid  kl 11.00 

     25 m ujula, 8 rada, poolelektrooniline ajavõtt  
 

REGISTREERIMINE - www.swimrankings.net võistlusnädala teisipäevaks, või e-postile voistlus@ujumine.ee,  
kus on märgitud:   võistleja nimi,  sünniaeg (päev, kuu, aasta)  

 alad ja eeldatav aeg  

 klubi nimi, klubi esindaja võistlustel, esindaja e-post ja telefon  
*Hilinenud ülesandmised (9 EUR/ start) võistlusnädala neljapäevani 
NB! Mahavõtmised võistlusnädala reedel kuni kl 15.00-ni. 

 

PROGRAMM – LAPSED – stardid kl 11.00,  pääs ujulasse kl 9.30 

 
Vanus/ 
Etapp 

 
N M - 2011  
ja nooremad 

 
N M - 2010  

 
N M - 2009 

 
 

 
M - 2008 

 
 

 

I 

13. oktoober 2018 

25 selili 

25 vabalt 

25 selili 

25 vabalt 

25 rinnuli 

50 selili 

50 vabalt 

100 kompleksi 

50 selili 

100 vabalt 

100 kompleksi 

 

II 

02. veebruar 2019 

25 vabalt 

25 selili 

 

 

50 vabalt 

25 selili 

25 liblikat 

 

50 vabalt 

50 selili 

50 liblikat 

50 rinnuli 

50 vabalt 

100 selili 

50 liblikat 

50 rinnuli 

 

III 

18. mai 2019 

25 selili 

25 vabalt 

 

50 selili 

50 vabalt 

25 rinnuli 

25 liblikat 

50 selili 

100 vabalt 

50 rinnuli 

100 kompleksi  

100 selili 

100 vabalt 

100 rinnuli 

100 kompleksi 
 

AUTASUSTAMINE  

 Iga ala kolmele kiiremale diplom, medal, auhind  

 Korraldajatel on õigus välja panna eriauhindu  
 

STARDIMAKS 
  

 Laste osa stardimaks 5 EUR/ start tasuda sularahas koha peal või arve alusel peale võistlust  

 Hilinenud ülesandmisel (võistlusnädala neljapäevani) stardimaks 9 EUR/ start 

 Stardimaksud arvestatakse stardiprotokolli alusel, s.o. võistlusnädala reede kl 15.00 seisuga 
 

PROTESTID  

 Esitada klubi esindaja poolt kirjalikult kuni 20 minutit peale ala lõppu koos 30 EURi tasumisega 
sularahas võistluste sekretariaati 

 Protesti rahuldamisel tagastatakse makstud summa 
 

KORRALDAJA on Ujumise Spordiklubi  

 Võistluste juhend ning tulemused on veebilehel www.ujumine.ee (Ujumise Spordiklubi) 
 

INFO  info@ujumine.ee 
 

+372 590-98-447   Helerin Koppel +372 511-78-39   Kaja Haljaste           +372 507-74-53  Kunnar Zirk 
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