
 

 
29. EESTI LAHTISED MASTERSUJUMISE MEISTRIVÕISTLUSED

JUHEND 2018

• Võistlused toimuvad 8. detsembril 2018. a., Nõmme ujulas (Vabaduse pst. 156, Tallinn).
• Võistluse korraldaja on Eesti Ujumisliit koostöös Meisterujumise U-klubiga (kontakt Kristiina Arusoo, 

tel. 56656831).
• Võistlustest võivad osa võtta kõik Eesti vabariigi ja välisriikide ujujad, kes on EUL või mõne muu riigi 

alaliidu liikmesoleva klubi litsentseeritud liikmed.
• Võistlus toimub üheosalisena 25 m siseujulas.
• Võistlus toimub elektroonilise ajamõõtmissüsteemiga.
• Nimelised ülesandmised koos ülesandmisaegadega saata hiljemalt 28. novembriks 2018. a.

aadressile u-klubi@u-klubi.com registreerimisvormil (Lisa 1) või Lenex-failina. Ülesandmised 
toimuvad ainult läbi koduklubi.

• Stardimaks: 25-64 aastased 8 eurot ühe ala eest; osaledes kõigil viiel alal, on osalustasu 30 eurot;
 65+ aastased 5 eurot ühe ala eest; osaledes kõigil viiel alal, on osalustasu 20 eurot.

• Stardimaksud tasuda hiljemalt 03.12.2017 Eesti Ujumisliidu arveldusarvele EE142200221002100431 
(selgitusse MASTERS) või kohapeal sularahas.

• Majutus- ja lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või osaleja ise.
• Kõik võistluste korraldamisega ja läbiviimisega seotud juhendis käsitlemata küsimused lahendatakse 

hooaja 2018/2019 EULi võistluste üldjuhendi ja FINA võistlusmääruste põhjal.
• Info võistluste piduliku lõpetamise kohta saadetakse eraldi.

Võistlusalad:
50 m vabalt N; M
50 m rinnuli N; M
50 m liblikat N; M
50 m selili N; M
100 m kompleksi N; M

Ajakava:
Võistluste algus on kell 12:00, soojendusujumine kl. 11:00 – 11:50.
Võistluste mandaat toimub kl. 10:45 võistluspaigas.
Vahetused moodustatakse ülesandmisaegade põhjal olenemata vanuseklassist. Iga ala järel on paus 
10 min.

Vanuseklassid:
Võistlustel saavad osaleda ujujad sünniaastaga 1993 ja varem sündinud.

Autasustamine:
Arvestust peetakse kõigis FINA masters vanuseklassides nii meestele kui naistele. Eraldi arvestust 
peetakse “Supermeistri” tiitlile (50 m kõigis ujumisviisides+100 m kompleksi).
Ühekordse medaliga autasustatakse ujujat, kes on omas vanuseklassis vähemalt ühel alal kolme 
parema hulka tulnud.
Ühekordse diplomi saavad kõik ujujad.
“Supermeistri” arvestuses autasustatakse medaliga esimest kuut meest ja naist.
Võistlused on ka Balti Supermeistri karikavõistluste finaaletapiks ning Balti karika arvestuses 
autasustatakse 6 paremat meest ja naist.


