
 
 

 

 

                                       Eesti Triatloni noortesari  

                             “UJU JA JOOKSE” 

                                             Tartu etapp 
 

 

TOIMUMISE AEG:  11.12.2022 

TOIMUMISKOHT:  Tartu linn, ujumine Aura Keskuses ja jooks TÜ spordihoone kergejõustikuhallis 

VÕISTLUSE KORRALDAJA:  MTÜ AOK Arendus www.facebook.com/mtuaokarendus  

PEAKORRALDAJA: Andres Kübar, andreskybar@gmail.com , +372 501 4939   

 

TOETAJAD JA KOOSTÖÖPARTNERID: 

  

  

 

 

 

Lapsed E, D, C vanuseklassil: 150 m ujumist ja 1000 m jooksu 

Noored B vanuseklassil: 200 m ujumist ja 1500 m jooksu  

Noored A ja juunioride vanuseklassil: 300 m ujumist ja 2000 m jooksu 

 

 

VÕISTLUSE INFO 

DISTANTSID 

https://www.facebook.com/mtuaokarendus
http://www.facebook.com/mtuaokarendus
mailto:andreskybar@gmail.com
https://www.kulka.ee/
http://sport.karksi.ee/
http://www.sportland.ee/
http://www.sarkasport.ee/
https://sport.ut.ee/
https://www.aurakeskus.ee/


 
 

 

 

 

 

 

10.00 Võistluskeskus on avatud Aura Keskuses 

10.00-11.00  Registreerimine ja sissepääsu käepaelte väljastamine 

10.30 Soojendusujumine 

11.00 Ujumise stardid - lapsed, noored, juuniorid 

13.15 Sissepääs TÜ spordihoone kergejõustikuhalli 

13.30 Võistlusnumbrite väljastamine ja soojendus  

14.00 Jooksu stardid - lapsed, noored, juuniorid 

15.30 Autasustamine 

 

 

 

 

Lapsed E  2014 - 2015. aastal sündinud 

Lapsed D  2012 - 2013. aastal sündinud 

Lapsed C  2010 - 2011. aastal sündinud 

Noored B  2008 - 2009. aastal sündinud 

Noored A  2006 – 2007. aastal sündinud 

Juuniorid  2004 – 2005. aastal sündinud 

 

 

 

Registreerimine toimub Eesti Triatloni kodulehel www.triatlon.ee   kuni 09.12.22 kell 15.00 

Starti lubatakse ainult eelregistreerunud võistlejad, iga osaleja peab ära täitma 

eelregistreerimisvormi. Kohapeal registreeruda ei saa. 

Osavõtumaks 15 € tasutakse kohapeal registreerimisel. 

AJAKAVA 

VANUSEKLASSID 

REGISTREERUMINE 

https://www.facebook.com/mtuaokarendus
www.triatlon.ee


 
 

 

 

 

 

Ujumisvahetused koostab korraldaja eelregistreerimisvormil täidetud aegade põhjal. Ujumine 

veest stardiga 2 võistlejat rajal. 

Jooksuvahetused pannakse paika ujumisdistantsil ujutud aegade põhjal. Jooksuetapil 

naelikute kasutamine keelatud. 

 

 

Ajavõtt on nii ujumisel kui ka jooksus elektrooniline. Jooksuvõistlusel kasutatavad ajavõtukiibiga 

numbrid antakse võistlejatele korraldaja poolt ning kogutakse peale võistlust kokku. 

Tagastamata numbri eest esitatakse võistlejale arve. 

 

 

Medalid ja diplomid võistlusklasside kolmele paremale. Auhinna saamiseks on kohustuslik 

osaleda autasustamisel. Juhul, kui võistlejal pole võimalik autasustamisel osaleda, võib auhinda 

vastu võtma tulla tema treener või esindaja. 

 

 

Võistluse korraldaja tagab meditsiinipunkti olemasolu kogu võistluse ajal  

 

 

 

 

Korraldajal on õigus teha juhendisse muudatusi. Kõik muudatused võistluse juhendis 

tehakse teatavaks korraldaja kodulehel  www.facebook.com/mtuaokarendus 

 

VÕISTLUSREEGLID 

AJAVÕTT 

AUTASUSTAMINE 

MEDITSIINILINE TEENINDAMINE 

https://www.facebook.com/mtuaokarendus
http://www.facebook.com/mtuaokarendus

