
  
 

                                     

         

 27. EESTI  LAHTISED MASTERSUJUMISE MEISTRIVÕISTLUSED  
JUHEND 2016 

 

• Võistlused toimuvad 03. detsembril 2016. a, Õismäe ujulas (Ehitajate tee 109A/2, Tallinn).  

Nõmme ujulas (Vabaduse pst. 156, Tallinn) 

• Võistluse peakorraldaja Eesti Ujumisliit, läbiviija Meisterujumise U-klubi. (kontakt Kristiina 

Arusoo, tel. 56656831) 

• Võistlustest võivad osa võtta kõik Eesti vabariigi ja välisriikide ujujad, kes on EUL või mõne 

muu riigi alaliidu liikmesoleva klubi litsentseeritud liikmed. 

• Võistlus toimub üheosalisena 25 m siseujulas. 

• Võistlus toimub elektroonilise ajamõõtmissüsteemiga.  

• Nimelised ülesandmised saata hiljemalt 23. novembriks 2016. a. aadressile                

  u-klubi@u-klubi.com (Lisa 1). Ülesandmised toimuvad ainult läbi koduklubi. 

• Stardimaks 6  eurot ühe ala eest. Osaledes kõigil viiel alal, on osavõtumaks 24 eurot. 

• Stardimaksud tasuda hiljemalt 28.11.16  Eesti Ujumisliidu  arveldusarvele   

EE142200221002100431 (selgitusse MASTERS) või kohapeal sularahas.  

• Majutus- ja lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon.  

• Kõik võistluste korraldamisega ja läbiviimisega juhendis käsitlemata küsimused lahen-

datakse hooaja 2016/2017 EULi võistluste üldjuhendi ja FINA võistlusmääruste põhjal 

• Lisatud! Autasustamine toimub 30 min pärast võistluste lõppu kohapeal, Nõmme ujula 

saalis. Pidulik õhtusöök kultuuriprogrammi ja tantsuga leiab aset Eesti Energia kohvikus, 

Kadaka tee 63.  Algus ~18:00 (täpsustatakse pärast võistlejate arvu selgumist). Pilet 25.- 

Palume registreeruda peole hiljemalt 28.11. Tasumine võistluste sekretariaadis sularahas. 

 

      Võistlusalad: 
50 m vabalt N; M 

50 m rinnuli N; M 

50 m liblikat N; M 

50 m selili N; M 

100 m kompleksi N; M 

 

Ajakava: 
Võistluste algus on kell 12:00, soojendusujumine kl. 11:15. 

Võistluste mandaat toimub kl. 11:00 võistluspaigas. 

 

Vanuseklassid:  

Võistlustel saavad osaleda ujujad sünniaastaga 1991 ja varem sündinud. 
 

Autasustamine: 

Arvestust peetakse kõigis FINA masters vanuseklassides nii meestele kui naistele. Eraldi 

arvestust peetakse “Supermeistri” tiitlile (50 m kõigis ujumisviisides+100 m kompleksi). 

Ühekordne mastersi medal antakse ujujale, kes on omas vanuseklassis vähemalt ühel alal 

kolme parema hulka tulnud.  

Ühekordse diplomi saavad kõik ujujad.  

“Supermeistri” arvestuses autasustatakse medaliga esimest kuut meest ja naist. 



  
 

                                     

         

NIMELINE ÜLESANDMISLEHT     (Lisa 1) 
 

Organisatsioon  

Reg. nr.  

Kuupäev  

Võistkonna esindaja võistlustel  

Esindaja telefon  

 

Nr Nimi Sünniaeg 
(pp/kk/aa) 

Ala Toitlustamine 
(EI/JAH) 
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