
                                                                     
13. Eestimaa talimängud 

 
 
 
 
Ujumise juhend    
 
A. ÜLDISED REGULATSIOONID 
 
ORGANISEERIJA Eestimaa Spordiliit Jõud ja Tartu Ujumisklubi 
KUUPÄEV Laupäev, 25. veebruar 2017.a.   
KOHT Valga Põhikooli ujula, Kungla 16, Valga 68204  
 
OSALEJAD Lubatakse osa võtma kõikide Eesti maakondade võistkondi, mis 

moodustatakse antud maakonna territooriumil elavatest, töötavatest, 
õppivatest või maakonnas registreeritud spordiklubide sportlastest. Iga 
sportlane võib võistelda ainult ühe maakonna/ võistkonna eest. Mängudel 
võivad osaleda välisriikide sportlased. Välisriikide sportlased omavad õigust 
autasustamisele, kuid kohapunkte nad kinni ei hoia. 

 
ÜLESANDMISED Eestimaa talimängudele registreerimine ja                 toitlustamise tellimine 

toimub veebipõhiselt aadressil http://www.joud.ee/est/g161/ 
Maakondade registreerimismoodulis avaneb kavas olevate spordialade 
loetelu, sh ujumine. Registreerimise ja toitlustamise tellimise tähtaeg on 
21.veebruar 2017.a. kella 23.59ni. Soovitatav on registreerimine teha oma 
maakonna spordiliidu esindaja kaudu. Võistlustele ülesandmise võib teha ka 
Lenex failina maili aadressile voistlused@tuk.ee või Swimrankingus. 
 

MAHAVÕTMISED  Võistluspäeval saab võistlejaid sekretariaadis maha võtta kuni kella 11.30ni 
 
INFORMATSIOON Ujumise peakohtunik Mihhail Krupnin: +372 53321533     Talimängude 

peakohtunik Rein Leppik: +372 5234974 
 
OSAVÕTUMAKS         Kõik võistluste tehnilise läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud 

eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust, milline on 8.- eurot iga osavõtja 
kohta. Osavõtumaks üle kanda arve alusel vastavalt maksetähtajale.  

 
TOITLUSTAMINE Võistlustest osavõtjatele on võimalik tellida registreerimismooduli 

http://www.joud.ee/est/g161/  kaudu toitlustamist Valga Põhikooli sööklas: 
25.02 kell 14.30 - 15.30 lõunasöök 4 € 
Kontaktisik: Maarika Ojaste tel 5127217, e-post maarika.ojaste@mail.ee  

 
 
 
 
 
 



                                                                     
B. TEHNILISED REGULATSIOONID 
 
REEGLID Võistlus toimub FINA reeglite alusel. Võistlused on individuaalsed ja 

võistkondlikud. Kõik ujumised ujutakse otseste finaalidena. Vahetused 
koostatakse eelülesandmise aegade põhjal, kiiremad eespool. Kõikides 
vanusklassides saab startida võistluspäeval kavas olevatest aladest kõikidel 
individuaalalal ja teateujumises. Võistlusest osavõtt on omal vastutusel. 
Juhendis käsitlemata küsimused lahendab referee: Mihhail Krupnin, telefon: 
53321533  

 
UJULA 25m siseujula, 25m rajad, 3 rada, vee temperatuur 27,5 C. Kappide arv 

riietusruumides on piiratud, palume kaasa võtta suurem spordikott, et vajadusel 
riided basseini äärde kaasa võtta 

 
AJAVÕTT   poolelektrooniline ALGE ajavõtusüsteem 
 
VANUSEKLASSID   T 2001 ja hiljem sündinud 
                                          N 1983 - 2000 
   N35 1982 ja varem sündinud 

P 2001 ja hiljem sündinud 
   M 1978 - 2000 
   M40 1977 ja varem sündinud 

Võistelda saab ainult oma vanuseklassis, va teateujumises, kus võisteldakse 
absoluutarvestuses. 
 

VÕISTLUSALAD  100 m vabalt  T, N, N35, P, M, M40 
100 m rinnuli  T, N, N35, P, M, M40  
100 m selili  T, N, N35, P, M, M40 
4 x 50 m vabalt teateujumine  2 N + 2 M 

 
VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS 

Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks saavad võistlejad punkte 
alljärgnevalt: I koht annab 25 punkti, II koht - 22 p, III koht - 20 p, 4. koht - 18 
p, 5. koht – 17 p jne. Kõik koha ja tulemuse saanud võistlejad saavad 
vähemalt ühe punkti. Teateujumises on koefitsient 3. Võistkondliku 
paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse igal maakonnal 12 parema 
tulemuse kohapunktid sõltumata vanuseklassist ja parema teatevõistkonna 
kohapunktid. Punktide võrdsuse korral on määravaks parem koht 
teateujumises, selle võrdsuse korral suurem esi- või paremate kohtade arv.  

 
AUTASUSTAMINE  Kõikide võistlusklasside kolme paremat autasustatakse medali ja diplomiga. 

Võistkondliku paremusjärjestuse kolme paremat maakonda autasustatakse 
karika ja diplomiga. 

 
PROTESTID  Protestide esitamise aluseks on 13. Eestimaa talimängude üldjuhend. 

Protestid esitada kirjalikult korraldajalt saadud blanketile, hiljemalt 15 min. 
peale ala lõppu, koos protesti esitamisega tuleb tasuda 50 € per protest 
sularahas, mis tagastatakse, kui protest rahuldatakse. 



                                                                     
 
C. VÕISTLUSTE PROGRAMM 
 
 
 
 

 laupäev 25. veebruar, 2017.a. 
Soojendus 11:00-11:45 
Võistluste algus 12:00 

1. 100m     vab T, N, N35 
2. 100m     vab   P, M, M40 
3. 100m     rin T, N, N35 
4. 100m     rin   P, M, M40 

Autasustamine alad 1,2,3,4 
5. 100m   sel T, N, N35 
6. 100m   sel   P, M, M40 
7. 4x50m   vab              2M ABS+2N ABS 

Autasustamine alad 5,6,7 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tartu Ujumisklubi 
Eestimaa Spordiliit Jõud 
 
 

 


