
 
 

 
98. EESTI MEISTRIVÕISTLUSED UJUMISES 
EESTI JUUNIORIDE MEISTRIVÕISTLUSED 

EESTI NOORTE MEISTRIVÕISTLUSED 
 

JUHEND 2017 
 

 17.-19. juuni 2017 Tartu Aura Veekeskuses.  

 Võistluse peakorraldaja Eesti Ujumisliit.  

 Võistlused toimuvad 6 osalisena 50 m siseujulas, 8 rajal. 

 Võistlus toimub elektroonilise ajamõõtmissüsteemiga.  

 Kõik võistlusalad ujutakse otseste finaalidena, v.a. 50 meetrised distantsid, milledel toimuvad 
ka eelujumised. Vahetused formeeritakse eelülesandmistes esitatud aegade põhjal, kiiremate 
5aegadega eespool. 

 Juunioride ja noorte vanuseklassi võitjad 50 meetri distantsidel selgitatakse eelujumiste 
põhjal.  

 Naiste 800 meetri ja meeste 1500 meetri vabaujumises toimub kuni 12 (kaasaarvatud) 
ülesantud sportlase puhul vaid üks vahetus. 

 Võistluste algus:   
1.osa  L, 17. juuni  soojendus kl 08.30,  stardid kl 09.30     
2. osa  L, 17. juuni  soojendus kl 16.00,  stardid kl 17.00 
3. osa  P, 18. juuni  soojendus kl 08.30,  stardid kl 09.30   
4. osa  P, 18 juuni  soojendus kl 16.00,  stardid kl 17.00 
5. osa  E, 19 juuni  soojendus kl 08.30,  stardid kl 09.30     
6. osa  E, 19 juuni  soojendus kl 16.00,  stardid kl 17.00 

 Ülesandmised teha hiljemalt 9. juuniks www.swimranking.com või saata LENEX-failina 
aadressile: voistlused@tuk.ee 

 Teateujumise nimelised ülesandmised esitada kirjalikult võistluste sekretariaati enne 
võistlusosa algust. 

 Stardimaks 7 eurot tasuda vastavalt EUL poolt esitatud arvele. Arve esitatakse vastavalt 
kinnitatud stardiprotokolli järgi.  

 Stardinimekirjad avaldatakse 3 päeva enne esimest võistluspäeva. 

 Osavõtuõigus võistlustest on ainult vastava ala ja vanuseklassi ajalimiidi täitnutel 
ajavahemikul 17.03.2016 – 9.06.2017 (s.o. viimase 15 kuu jooksul).  

 Kui sportlane antakse Eesti MV-l üles 25 m pikkuses basseinis ujutud ajaga, siis tuleb aeg 
vastavalt käesolevale tabelile teisendada http://www.swimming.ee/kasulik-info/aegade-
umberarevestamise-tabel/. Teisendatud sportlase nimi ja ala saata infoks ka EULi, 
voistlused@tuk.ee meilile. 

 Autasustamine: Eesti meistrit, Eesti juunioride meistrit ja Eesti noorte meistrit ning vastavate 
vanuseklasside II ja III koha võitjaid autasustatakse medalitega. 

 Võistluse korraldamise aluseks on FINA võistlusmäärused ja EULi võistluste üldjuhend.  

 Majutus- ja lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon. 
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 Võistlusprogramm: 
 

I osa II osa III osa IV osa V osa VI osa 

   50 m sel 
(EPOK) 

50 m lib 
(EPOK) 

50 m vab 
(EPOK) 

200 m vab 50 m rin F 100 m vab 50 m sel F 50 m lib F 50 m vab F 

50 m rin eeluj. 100 m sel 50 m sel eeluj. 100 m rin 200 m sel 200 m rin 

400 m ko 200 m lib 1500 m vaba 50 m lib eeluj. 50 m vab eeluj. 100 m lib 

4x50 m vab 4x200 m vab 4x50 m komb 200 m ko 800 m vab 400 m vab 

   4x100 m vab  4x100 m komb 
 


