
  

 

       EESTI JUUNIORIDE JA NOORTE LÜHIRAJA MEISTRIVÕISTLUSED UJUMISES 
JUHEND 2018 

 

1. 23.-25. november 2018, Tallinnas, Sõle Spordikompleksi ujulas. 
2. Korraldaja Eesti Ujumisliit koostöös Kalevi Ujumiskooliga. 
3. Referiid: Kaire Indrikson ja Toomas Kleesment, starter Andrei Divissenko. 
4. 25 m ujulas 6-osalisena, elektroonilise ajavõtusüsteemiga. 
5. Eelujumiste vahetused formeeritakse aegade põhjal, aeglasemad eespool, naised stardivad enne mehi. 
6. Finaalid - 1 vahetus, s.o. A-finaal 50 m, 100 m ja 200 m distantsidel  

 400 m, 800 m ja 1500 m distantidel õhtuses osas 1 kiireim vahetus. 

 Noorte vanuseklassis toimub B finaal 50 m ja 100 m, kui eelujumistes on rohkem kui 32 osalejat. 
7. Eelülesandmised (sh teateujumised) esitada hiljemalt 15. november Swimrankingusse. 
8. Teateujumise nimelised ülesandmised esitada sekretariaati kirjalikult 30 minutit enne võistlusosa algust. 
9. Stardimaks 8 eurot tasuda EUL poolt esitatud arvele (stardiprotokolli järgi). 
10. Korraldaja saadab klubidele ülesandmised ülekontrollimiseks 4 kalendripäeva enne võistluste algust. 
11. Stardiprotokollid avaldatakse 21.11.2018 EUL kodulehel www.swimming.ee 
12. Stardist loobumine vastavalt hooaja 2018/2019 võistluste üldjuhendi §X. 

 Teatada võistluste sekretariaati kirjalikult vastaval blanketil esimesel võimalusel. 

 Teatamata starti minema jätmine (hiljemalt eelmise ala lõpuks) toob kaasa  
o rahatrahvi (ühekordne stardimaks)  
o stardikeelu samas võistlusosas.  

 Finaali koosseis nimetatakse kahe varuujujaga. Ujumisest võib loobuda. (k.a. varu) 15 minuti jooksul pärast 
finaali väljakuulutamist. Loobumise aluseks on võistluste sekretariaati esitatud klubi esindaja kirjalik teade.  

 Finaalist loobunud ujuja või teateujumise võistkonna asemel pääseb finaali parim finaali mittepääsenu. 

 Finaali koosseis kinnitatakse 30 minutit pärast finaali koosseisu väljakuulutamist 

 Võistleja, kes ei stardi finaalis määruste kohase loobumiseta või tervislikel põhjustel, ei saa startida enam ühelgi 
selles võistlusosas toimuval alal, k.a. teateujumised ning määratakse rahatrahv (ühekordne stardimaks). 

 

VÕISTLUSPROGRAMM    

I osa        R, 23. november  
kl. 09:30 (soojendus 08:30) 

III  osa       L, 24. november  
kl. 09:30 (soojendus 08:30) 

V. osa      P, 25. november  
kl. 09:30 (soojendus 08:30) 

Eelujumised ja finaalid Eelujumised ja finaalid Eelujumised ja finaalid 

1. 50 m vabalt 1. 100 m vabalt 1. 50 m rinnuli 

2. 200 m selili 2. 50 m selili 2. 200 m vabalt 

3. 100 m rinnuli 3. 200 m rinnuli 3. 100 m selili 

4. 400 m vabalt – nõrgemad  4. 200 m liblikat 4. 400 m kompleksi – nõrgemad 

5. 100 m liblikat 5. 1500 m vabalt M – nõrgemad   5. 50 m liblikat 

6. 200 m kompleksi 6. 100 m kompleksi 6. 4x50 m vabalt – finaal 

7. 4x50 m komb. - finaal 7. 800 m vabalt N – nõrgemad   

 8. 4x100 m komb. – finaal  

II osa          R, 23. november  
kl. 17:30 (soojendus 16:30)  

IV osa          L, 24. november  
kl. 17:30 (soojendus 16:30) 

VI osa           P, 25. november  
kl. 17:30 (soojendus 16:30) 

Finaalid Finaalid Finaalid 

1. 50 m vabalt – A finaal 1. 100 m vabalt – A finaal 1. 50 m rinnuli – A finaal 

2. 200 m selili – A finaal 2. 50 m selili – A finaal 2. 200 m vabalt – A finaal 

3. 100 m rinnuli – A finaal 3. 200 m rinnuli – A finaal 3. 100 m selili – A finaal 

4. 400 m vabalt – kiiremad 4. 200 m liblikat – A finaal 4. 50 m liblikat – A finaal 

5. 100 m liblikat – A finaal 5. 1500 m vabalt M – kiiremad 5. 400 m kompleksi – kiiremad 

6. 200 m kompleksi – A finaal 6. 100 m kompleksi – A finaal 6. 4x50 m kombineeritult (mix) 

7. 4x50 m vabalt (mix) 7. 800 m vabalt N – kiiremad 
 

 
8. 4x100 m vabalt 

  

 Osavõtuõigus on vastava ala ja vanuseklassi ajalimiidi täitnutel ajavahemikul 22.08.2017 kuni 15.11.2018  

 Eesti noorte ja juunioride meistrit, II ja III koha võitjaid autasustatakse medalitega. 

 Muud võistlustega seotud küsimused lahendatakse FINA võistlusmääruste ja EULi võistluste üldjuhendi põhjal. 

 Majutus- ja lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon. 

http://www.swimming.ee/

