
2. HAAPSALU – ÖSTERBY AVAVEEUJUMINE 

JUHEND 
 
 

AEG JA KOHT 

Võistlus toimub 2. juulil 2022. a. Läänemaal, Tagalahes Haapsalu Grand Holm Marina sadama ja 
Österby sadama vahel. 

Võistluskeskus asub Österby sadamas. 
 
Võistlus on osa Haapsalu – Noarootsi merepäeva programmist ja Eesti Ujumisliidu 51. 
avaveeujumise seerivõistluse II etapp. 
 

AJAKAVA ja DISTANTSID 

10:00   Võistluskeskus on avatud stardimaterjalide väljastamiseks eelregistreerimise alusel  
                        ning täiendavaks registreerimiseks (ainult lastedistantsile!). 

11:50    Väljub buss Österby sadamast stardipaika Haapsalus. 

13:00    Põhidistantsi start Grand Holm Marina sadamast 

14:30  Laste- ja rahvadistants Österby sadamas 

15:00   Finiš Österby sadamas suletakse 

15:30  Autasustamine    
 
- Põhidistantsi pikkus on ~2,4 km. Ujutakse Grand Holm Marina sadamast Haapsalus vastavalt   
  poide ja meremärkidega tähistatud trassile Österby sadamasse. 
 
- Laste- ja rahvadistantsi pikkus on ~200 m ja see ujutakse Österby sadamas. 

 

OSAVÕTT JA VANUSEKLASSID 

Võistlus on avatud kõigile, kes on ennast vastavalt juhendile registreerinud.  
Põhidistantsi soovituslik vanuse alampiir on 14 a.  Korraldajal on õigus võistlusele lubada ka väga 
hea ujumisoskusega, eelnevalt avaveeujumise võistlustel osalenud alla 14-aastaseid ujujaid. 
 

Põhidistantsi arvestust peetakse naistele ja meestele üheksas vanuseklassis ja eraldi ka kalipsoga 
ujujate absoluutarvestuses. 
 

o      - 16 aastased (s.a. 2006 ja hiljem) 
o 17 - 19 aastased (s.a. 2005 – 2003)  
o 20 - 29 aastased (s.a. 2002 – 1993) 
o 30 - 39 aastased (s.a. 1992 – 1983) 
o 40 - 49 aastased (s.a. 1982 – 1973) 
o 50 - 59 aastased (s.a. 1972 – 1963) 
o 60 - 69 aastased (s.a. 1962 – 1953) 
o 70 - 79 aastased (s.a. 1952 – 1943) 
o 80-aastased ja vanemad  (s.a. 1942 ja varem) 
o Kalipso-klass absoluutarvestuses. 

 
 
 



• Laste- ja rahvadistantsil on järgnevad vanuseklassid:  
- poisid/tüdrukud 2011 s.a. ja nooremad 
- poisid/tüdrukud 2009 -2010 s.a. 
- poisid/tüdrukud 2004-2008 s.a. 
- mehed/naised 2003-1983 s.a. 
- mehed/naised 1982-1963 s.a. 
- mehed/naised 1962 ja varem sünd. 

Vanuseklassi kuulumist arvestatakse 31.detsembri 2022.a seisuga.  
 

Registreerimisega kinnitab osaleja, et on tutvunud võistluste juhendiga, tal on distantsi läbimiseks 
piisav ujumisoskus ja tema tervislik seisund lubab üritusel osaleda.  Osaleja vastutab oma 
tegevuse ja tegevusetuse tagajärgede eest isiklikult kogu ürituse toimumise ajal. Osaleja võtab 
võistlusest osa oma vaba tahte alusel kõiki ohte teadvustades ega pööra üritusel osalemisest 
tingitud mistahes otseste või kaudsete kahjude nõudeid võistluse korraldajate vastu.   
Võistluskeskuses täidab ja allkirjastab osaleja terviseandmete ja sündmusel osalemisega 
kaasnevatest riskidest arusaamise ja nõustumise deklaratsiooni.  Alla 18-aastastel annab allkirja ja 
vastutab lapsevanem või seaduslik esindaja. 

 

REGISTREERIMINE JA STARDIMAKSUD 

• Eelregistreerimine põhidistantsile kuni 27. juunini Google vormil  
https://forms.gle/CMkEwNCCyS1MZBCq9 

 

Stardimaksud 

• Põhidistants  

- eelregistreerimisel kuni 14.06 – 20 eurot  

- eelregistreerimisel 15.06 – 22.06 – 25 eurot 

            - eelregistreerimisel 23.06 – 27.06 (kell 23:59) –  35 eurot 
 
     NB!  Alates 28.06. ja kohapeal registreerimist põhidistantsile ei toimu! 
 

Eelregistreerimine laste- ja rahvadistantsile kuni 30. juunini Google vormil 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoVcw0nINrkPsrgsyzkRCOnFcN7c0LtFsJ9g888w6Q
aZZARw/viewform 

• Lastedistants (200 m distants, kuni 18.a.) 

- eelregistreemisel kuni 27.06. – 5 eurot 

- alates 28.06 või kohapeal – 10 eurot 

 

• Rahvadistants (200m distants, alates 19.a.) 

- Eelregistreemisel kuni 27.06. – 10 eurot 

- alates 28.06 - 30.06. – 15 eurot 
 
     NB!  Alates 01.07. ja kohapeal registreerimist rahvadistantsile ei toimu! 

Stardimaks tasuda registreerumisega samaaegselt Meisterujumise U-Klubi arveldusarvele 
EE052200221048946840 (selgitusse HO avaveeujumine, osaleja nimi).  
Kui on soov maksta arve alusel, tuleb sellest teada anda registreerimisvormil. 

 



Stardimaks sisaldab võistluskorraldust, transporti võistluskeskusest stardipaika Haapsalus, 
põhidistantsi osalejamedalit, finišijärgset sauna ja toitlustamist. 
Võistluse ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel (Force Majore) põhjustel tagastatakse 
vähemalt 50% stardimaksust. 
Stardimaksu ei tagastata osaleja mitteosalemise või katkestamise korral; 
 
 
AUTASUSTAMINE  
 

• Põhidistantsil autasustatakse iga võistlusklassi kolme parimat medali ja esemelise 
auhinnaga. 

• Laste- ja rahvadistantsil autasustatakse I, II ja III koha saavutanuid medalitega. 
 
 

REEGLID 
 
 Ajalimiit põhidistantsi läbimiseks on 2 h. 
 
• Lubatud ujumisriietus : 
  Kasutada võib ühte ujumiskostüümi (trikoo või ujumispüksid), ujumisprille, maksimaalset kahte (2)    
  ujumismütsi, ninaklambrit ja kõrvatroppe (FINA määrus OWS 6.10). 
  Lubatud on täispikad tekstiilist ujumistrikood, mis ei kata kaela ja õlgasid ega ulatu allapoole   
  pahkluud (FINA määrus BL 8.4) ning kostüümil ei tohi olla lukke, haake jm kinnitusvahendeid  
  (FINA requirements for swimwear approval 4.1.6).  
  Põhidistantsi kalipso-klassis on lubatud võistelda kalipsoga (lubatud on ujuda FINA tekstiilist  
  trikoo / pükste nõuetele mittevastava ujumiskostüümiga). 
 
• Osaleja markeeritakse võistlejanumbriga vastavalt korraldaja poolt ette nähtud korrale. Osaleja ei   
  tohi eemaldada numbrit enne finišeerimist.  
 
• Ujumismütsi kandmine põhidistantsil on kohustuslik!  
 
• Võistluse ajavõtmine toimub kiibiga. Kiibi kaotamisel/mittetagastamisel esitab võistluse korraldaja   
  kaotatud/mittetagastatud kiibi eest osalejale arve. 
 
• Kõik EUL-i seeriavõistlust puudutavad reeglid ja puktiarvestus vastavalt seeriavõistluse  
  üldjuhendile. 
 
• Korraldajal on õigus mittesobilike ilmastikuolude korral võistlusdistantsi muuta,  edasi lükata või   
  ära jätta. Vastavad otsused langetab korralduskomitee.  
 
• Stardi edasilükkamine võib toimuda ainult sama päeva raames. Kõiki stardi edasilükkamisi või  
  sündmuse ära jätmist käsitletakse Force Majeure tingimustele vastavalt. Edasilükkamise korral  
  hüvitust osalejale ei toimu. Ära jätmise korral tagastatakse osalejale min. 50% osalustasust,  
  hiljemalt 2 nädala jooksul toimuma pidanud sündmusest. 
  Sinivetika või muu reostuse korral langetab stardi võimalikkuse osas otsuse korralduskomitee,    
  pidades nõu Terviseameti esindajatega. Ka sinivetika vms reostuse korral käsitletakse seda  
  Force Majeure tingimustele vastavalt. 
  Kõiki sündmuse edasi lükkamist või ära jätmist puudutavaid otsuseid tehakse esimesel  
  võimalusel, kuid hiljemalt 1h enne planeeritud starti. 
 

Kõik  käsitlemata või vaidlusalased küsimused lahendab võistluse peakohtunik.  
 
Täpsemat infot võistluse kohta saab e-maili aadressil u-klubi@u-klubi.com  või  telefonil 
+37256656831 (Kristiina Arusoo).  
 



 

 
 
Ujumistrass tähistatakse meremärkide ja poidega.  
Täpne rajaskeem on tutvumiseks kättesaadav võistluskeskuses.  


