47. AVAVEEUJUMISE SEERIAVÕISTLUSE VII ETAPP
VEREVI JÄRV, Elva
JUHEND

AEG JA KOHT
12. augustil 2018. a. Verevi järves, Elvas, Tartumaal. Võistluskeskus asub järve rannas.
Võistluste algus kell 14:00.
Osalejate registreerimine ja stardinumbrite väljastamine 12:00-13.30.
Avatud eelregistreerumine min.ee/Elvaeelreg2018 .
DISTANTSID
Kavas on:
* 2 lastedistantsi
lühem distants ~75 m (2008 sünd. ja nooremad)
pikem distants ~250 m (2005 sünd. ja nooremad)
* rahvadistants ~1000 m
* 70 aastaste ja vanemate distants (1948 ja varem sünd) ~1000 m
* põhidistants ~2000 m (2 ringi)
Ujumistrassid on tähistatud poidega.
Ujumised algavad kell 14:00 lastedistantsidega, 14.30 antakse rahvadistantsi ning põhidistantsi
start (rahvadistantsil osalejad ja 1948 ning varem sündinud ujuvad ühe ringi, põhidistantsil
osalejad kaks ringi).
OSAVÕTT
Võistlus on avatud kõigile, kes on vastavalt juhendile registreerinud ja andnud allkirja tervisliku
seisundi deklaratsioonil. Alla 16-aastastel annab allkirja lapsevanem või treener. Osaleda saab
vaid ühel distantsil.
Rahvadistantsil vanusepiiranguid ei ole, kuid osalejal ei tohi olla Eesti Ujumisliidu litsentsi
(v.a. alla 14-aastased lapsed (2004 sündinud ja nooremad)).
Lühemal distantsil ( ~1000 m) jagatakse EUL avaveeujumise seeriavõistluse punkte kahes
vanuseklassis:
70 - 79 aastased (1948-1939 sünd.)
80-aastased ja vanemad (1938 ja varem sünd.)
Vanuseklassi kuulumist arvestatakse 31.dets. 2018.a seisuga.
Põhidistantsil peetakse arvestust naistele ja meestele kuues vanuseklassis vastavalt
EULi seeriavõistluse üldjuhendile.
Vanuseklassi kuulumist arvestatakse 31.dets. 2018.a seisuga.
Lapsevanema või treeneri loal ja korraldaja nõusolekul võib lubada põhidistantsi starti ka alla
14-aastaseid väga hea ujumisoskusega lapsi, kes osalevad sel juhul 14-19-aastaste vanuseklassi
arvestuses.

14 - 19 aastased (2004-1999 sünd.)
20 - 29 aastased (1998-1989 sünd.)
30 - 39 aastased (1988-1979 sünd.)
40 - 49 aastased (1978-1969 sünd.)
50 - 59 aastased (1968-1959 sünd.)
60 - 69 aastased (1958-1949 sünd.)
REGISTREERUMINE JA STARDIMAKSUD
*Eelregistreerimine lõppeb 9. augustil kell 23.59, registreerumine toimub
min.ee/Elvaeelreg2018
●
●
●
●

keskkonnas

2 km distantsi stardimaks eelregistreerumisel 6 eurot, kohapeal 10 eurot.
1 km distantsi stardimaks eelregistreerunutel 5 eurot ja kohapeal 10 eurot.
Üle 70 aastastel stardimaks eelregistreerunutel 2 eurot ja kohapeal 5 eurot.
Lastedistantsid eelregistreerunutel tasuta ja kohapeal 2 eurot.

Stardimaks
tuleb
tasuda
eelregistreerunutel
Elva
Spordiliidu
arveldusarvele
EE262200221017736324 , kohapeal registreerunud tasuvad stardimaksu sularahas. Võistleja on
registreeritud võistlusele alles siis, kui on tasutud osavõtumaks.
Selgitusse palun lisada: AVAVEEUJUMINE, võistlejate nimed, kelle eest ülekannet
sooritatakse.
.
AUTASUSTAMINE
● EULi seeriavõistluse vanuseklasside autasustamine ja punktiarvestus vastavalt
seeriavõistluse üldjuhendile.
● Kõikide vanuseklasside ja laste ning harrastajate esikolmikuid autasustatakse medali ja
diplomiga.
*Autasustamine toimub ~30 min pärast viimase osaleja finišeerimist.
REEGLID
Võistlus viiakse läbi vastavalt EULi seeriavõistluse üldjuhendis kirjeldatud reeglitele.
Kõik käsitlemata või vaidlusalased küsimused lahendab võistluse peakohtunik.
Täpsemat infot võistluse kohta saab:
Geil Siim telefonil +3725251899 või e-maili aadressil geil@elvag.edu.ee
ning e-maili aadressil avavesi@swimming.ee

