
45. AVAVEEUJUMISE SEERIAVÕISTLUSE I ETAPP 
MÄNNIKU KARJÄÄR, SAKU VALD 

JUHEND 
 

 

AEG JA KOHT 

Võistlus toimub 2. juulil 2016. a. Saku vallas, Männikul, Männiku karjääris. Võistluskeskus asub 
karjääri Saku-poolses osas, jet-ski sõiduraja alal. Asukoht ja juurdepääs vt. täpsemalt lk 2 ja 3 

Võistluste algus kell 14:00  

Stardinumbrite väljastamine eelregistreerimise alusel ning täiendav registreerimine  12:30 - 13:45 

  

DISTANTSID 

Kavas on: 

• lastedistants 1  ~75 m   

• lastedistants 2 ~200 m 

• rahvadistants  ~650 m (1 ring) 

• põhidistants  ~2000 m (3 ringi) 

 
Ujumistrassid on tähistatud poidega. 
Start on kalda lähedalt veest, finish kaldal vastavalt tähistatud alal. 
Distantside lõplik pikkus määratakse vastavalt veetemperatuurile ja muudele ilmastikutingimustele 
võistluspäeva hommikul.  

Üle-80-aastaste osalejate põhidistants on ~1200 m (2 ringi). 

Ujumised algavad kell 14:00 lastedistantsidega, järgneb rahva- ja põhidistants, mille start antakse 
koos. Pikemate  distantside täpne algusaeg sõltub lastedistantside osalejate arvust, kuid kõik 
võistlejad peavad olema stardiala läheduses alates kell 14:00. 

 

OSAVÕTT 

Võistlus on avatud kõigile, kes on ennast vastavalt juhendile registreerinud ja andnud allkirja 
tervisliku seisundi deklaratsioonil. Alla 16-aastatel annab allkirja ja vastutab lapsevanem või 
treener. 

Lastedistantsidest saavad osa võtta poisid ja tüdrukud, kes ei ole vanemad kui: 

- lühemal distantsil 10-aastased 
- pikemal distantsil 13-aastased 

Rahvadistantsil vanusepiiranguid ei ole, kuid osalejal ei tohi olla Eesti Ujumisliidu litsentsi (v.a. alla 
14-aastased lapsed).  

Põhidistantsi arvestust peetakse naistele ja meestele kaheksas vanuseklassis vastavalt 
seeriavõistluse üldjuhendile. Vanuseklassi kuulumist arvestatakse 31.dets. 2016.a seisuga. 
 

REGISTREERIMINE JA STARDIMAKSUD 

• Eelregistreerimine hiljemalt 1. juulil kella 18:00-ks e-maili aadressil avavesi@swimming.ee  
Stardimaks 8 eurot tuleb tasuda Eesti Ujumisliidu arveldusarvele EE142200221002100431 



või sularahas enne võistlust kohapeal. Üle 65-aastastel osalejatel on stardimaks 4 eurot. 

• Kohapeal enne võistlust registreerudes on stardimaks kõigile 15 eurot. 

• Lastedistantsid on tasuta.  
Registreerida saab nii e-maili aadressil avavesi@swimming.ee kui ka enne võistlust 
kohapeal. Suuremate gruppide puhul palume võistluse sujuvama korralduse huvides 
kindlasti eelregistreeruda. 

• Registreerumisel vajalik info: võistleja nimi ja sünniaasta, klubi või omavalitsus mida 
esindatakse ja millisel distantsil osaletakse. 
 

AUTASUSTAMINE  
 

• Põhidistantsi autasustamine ja seeriavõistluse punktiarvestus vastavalt seeriavõistluse 
üldjuhendile. 

• Lastedistantsidel autasustatakse I koha saavutanud poisse ja tüdrukuid medali ja 
esemelise auhinnaga, II ja III koha saavutanuid medalitega. 

• Rahvadistantsil I, II ja III koha saavutanud meest ja naist autasustatakse medaliga. 
• Autasustamine toimub ~20 min. pärast viimase osaleja finišeerimist. 

 
REEGLID 
 
Võistlus viiakse läbi vastavalt seeriavõistluse üldjuhendis kirjeldatud reeglitele. 
Kõik  käsitlemata või vaidlusalased küsimused lahendab võistluse peakohtunik.  
 
Täpsemat infot võistluse kohta annab Kristiina Arusoo telefonil +372 56656831 või e-maili 
aadressil avavesi@swimming.ee     
 



 
 
Juurdepääs võistlusalale toimub Männiku teelt.  Ilusasti juhatavad kohale Männiku libedasõiduraja 
ja Betoonimeistri viidad.  Saabudes autoga Tallinna poolt, tuleb eraldusribaga teeosa lõpus teha 
tagasipööre Tallinna suunas ning siis parempööre Karjääri teele. ~600 m pärast jääb paremat kätt 
tõkkepuu taha jetski sõiduala (vahetult enne seda on libedasõiduraja tasulise parkimise ala alguse 
märk), kuhu pääseb ainult jalgsi. Autode parkimiseks on Karjääri tee ääres piisavalt ruumi.  
Ühistranspordiga saabudes tuleks väljuda Männiku jaama peatuses ja liikuda samuti mööda 
Karjääri teed, kuna otse läbi metsa võib juurdepääs olla takistatud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Põhi- ja rahvadistants ujutakse ~650 m ringil ühisstardist. 
Rahvadistantsil osalejad ujuvad 1 ringi ja põhidistants 3 ringi 
(üle 80-aastased osalejad 2 ringi). 
Detailsed rajaskeemid ning lastedistantside skeemid on 
tutvumiseks väljas kohapeal võistluskeskuses. 


