48. AVAVEEUJUMISE SEERIAVÕISTLUSE VI ETAPP

Verevi järv, Elva
AEG ja KOHT

11. augustil 2019 Verevi järves, Elvas, Tartumaal

Võistluskeskus asub järve rannas
Võistluste algus kell 14:00
Osalejate registreerimine ja stardinumbrite väljastamine võistluskeskuses kl 12:00-13.30
Eelregistreerumine kuni 8. augustini https://my3.raceresult.com/131808/
DISTANTSID
* Laste distantsid
~ 75 m (2009 sünd. ja nooremad)
~250 m (2006 sünd. ja nooremad)

start kl 14.00

* Rahvadistants ~1000 m (1 ring)
* Põhidistants ~2000 m (2 ringi)
* Põhidistants (kalipsodega) ~2000 m (2 ringi)

start kl 14.30
start kl 14.30
start kl 14.30
Ujumistrassid on tähistatud poidega.

OSAVÕTT ja VANUSEKLASSID
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.
Rahvadistants (1 km) vanusepiiranguteta, absoluutklassis.
Põhidistantsil (2 km) peetakse arvestust naistele ja meestele kaheksas vanuseklassis vastavalt
EULi seeriavõistluse üldjuhendile.
Vanuseklassi kuulumist arvestatakse 31.dets. 2019 seisuga.
Kalipsodega ujujate arvestus  põhidistantsil (2 km) absoluutklassis nii meestele kui naistele.
Lapsevanema või treeneri loal võib korraldaja lubada põhidistantsi starti alla 14-aastaseid väga hea
ujumisoskusega lapsi (osalevad 14-19-aastaste vanuseklassi arvestuses).
Põhidistantsi (2 km) vanuseklassid (kalipsod keelatud):
● 14 - 19 aastased (2005-2000 sünd.)
● 20 - 29 aastased (1999-1990 sünd.)
● 30 - 39 aastased (1989-1980 sünd.)
● 40 - 49 aastased (1979-1970 sünd.)
● 50 - 59 aastased (1969-1960 sünd.)
● 60 - 69 aastased (1959-1950 sünd.)
● 70 - 79 aastased (1949-1940 sünd.)
● 80 ja vanemad (1939 ja varem sündinud) - põhidistantsiks ~1000 m (1 ring)
Kalipsodega ujujatele (2 km) absoluutklass
Rahvadistants (1 km) absoluutklass (kalipsod keelatud)

REGISTREERUMINE ja STARDIMAKSUD
*Eelregistreerimine kuni 8. augustini, registreeru lingil  https://my3.raceresult.com/131808/
● 2 km distantsi stardimaks kuni 8.08.2019 - 10 eurot, kohapeal 15 eurot.
● 1 km distantsi stardimaks kuni 8.08.2019 - 10 eurot, kohapeal 15 eurot.
● Laste distantside stardimaks kuni 8.08.2019 - 5 eurot, kohapeal 10 eurot.
Stardimaks tasuda eelregistreerunutel Ujumise Spordiklubi a/a-le EE632200221025128610
8. augustiks (selgitusse - Elva avaveeujumine, võistleja nimi + distants).
Kohapeal registreerunud tasuvad stardimaksu sularahas.
Võistleja on registreeritud võistlusele stardimaksu tasumise järel.
AUTASUSTAMINE
● EULi seeriavõistluse vanuseklasside autasustamine ja punktiarvestus vastavalt
seeriavõistluse üldjuhendile
● Autasustatakse kõikide vanuseklasside kolme kiiremat ujujat medali ja diplomiga.
*Autasustamine toimub ~30 min pärast viimase osaleja lõpetamist.
REEGLID
Võistlus viiakse läbi vastavalt EULi seeriavõistluse üldjuhendis kirjeldatud reeglitele
● Etapp läheb seeriavõistluse koondarvestusse kui veetemperatuur on vähemalt 16 kraadi
● Kasutada võib ühte ujumiskostüümi, ujumisprille, kuni kahte ujumismütsi, ninaklambrit ja
kõrvatroppe (FINA määrus OWS 6.9)
● Lubatud on täispikad tekstiilist ujumistrikood, mis ei kata kaela ja õlgu, ei ulatu allapoole
pahkluud (FINA määrus BL 8.4), ei tohi olla lukke, haake jm kinnitusvahendeid (FINA
requirements for swimwear approval 3.1.4)
● Seeriavõistluse etappidel vanuseklasside arvestuses ei ole lubatud kasutada kalipsosid
● Osaleja markeeritakse võistlejanumbriga, mida ei tohi eemaldada enne finišeerimist.
● Iga osaleja vastutab isiklikult oma ujumisoskuse ja tervisliku seisundi eest, kinnitades
allkirjaga tervisliku seisundi deklaratsioonil
○ Alla 16-aastastel annab allkirja lapsevanem või treener
● Stardimaksu ei tagastata osaleja mitteosalemise või katkestamise korral
● Kõik juhendis käsitlemata küsimused või vaidlused lahendab võistluse peakohtunik
(vajadusel koostöös EUL esindajaga)
Seeriavõistluse üldarvestust puudutavad küsimused suunata EUL esindajale
Täpsemat infot võistluse kohta saab:
Geil Siim
telefon: +372 525 18 99
e-post: geil@elvag.edu.ee
EULi esindaja e-post: avavesi@swimming.ee

