
49. AVAVEEUJUMISE SEERIAVÕISTLUSE II ETAPP 
VALDEKU KARJÄÄR (LIIVAJÄRV), SAKU VALD 

JUHEND 
 
 

AEG JA KOHT 

Võistlus toimub 11. juulil 2020. a. Saku vallas, Männikul, Valdeku karjääris (Liivajärv).  

Võistluskeskus asub karjääri Trapi tee poolsel küljel, Estrella Wakepargi kõrval. 
 
 

AJAKAVA ja DISTANTSID 

10:00 -  Stardinumbrite väljastamine eelregistreerimise alusel ning täiendav registreerimine (lõpeb 
   20 min enne vastava stardi algust) 

11:15 -  minidistants   50 m   

11:25 -  lastedistants  220 m  

11:45 -  põhidistants  2,4 km (3 ringi) 

   rahvadistants 900 m (1 ring) 

 
- Lastedistants ujutakse ümber Fun-park`i atraktsiooni.  
- Põhi- ja rahvadistantsi trass kulgeb karjääri perimeetris (wakepargi alale sisenemata) ja  on    
  tähistatud poidega. 
- Üle-80-aastaste osalejate põhidistants on 900 m (1 ring). 
- Start on kalda lähedalt veest, finish kalda ääres vastavalt tähistatud alal. 
- Korraldajal on õigus lühendada distantside pikkust vastavalt veetemperatuurile ja muudele         
  ilmastikutingimustele võistluspäeva hommikul.  

 

OSAVÕTT JA VANUSEKLASSID 

Võistlus on avatud kõigile, kes on ennast vastavalt juhendile registreerinud.  
Registreerimisega kinnitab osaleja, et on tutvunud võistluse juhendiga ja tema tervislik seisund 
lubab üritusel osaleda. Osaleja vastutab oma tegevuse ja tegevusetuse tagajärgede eest isiklikult 
kogu ürituse toimumise ajal. Osaleja võtab võistlusest osa oma vaba tahte alusel kõiki ohte 
teadvustades ega pööra üritusel osalemisest tingitud mistahes otseste või kaudsete kahjude 
nõudeid võistluse korraldajate vastu.  Alla 18-aastatel annab allkirja ja vastutab lapsevanem või 
treener. 

• Minidistantsil saavad osaleda poisid ja tüdrukud, kes ei ole vanemad kui 10-aastased. 
Kõigile lõpetajatele maiuspala. 

• Lastedistantsil on kaks vanuseklassi:  
- poisid/tüdrukud 2010 s.a. ja nooremad 
- poisid/tüdrukud 2007 -2009 s.a 

• Põhidistantsi arvestust peetakse naistele ja meestele üheksas vanuseklassis vastavalt 
seeriavõistluse üldjuhendile (14-16 a., 17-19 a., 20-29 a. jne 10 a kaupa .... 80+ a.).  
Vanuseklassi kuulumist arvestatakse 31.dets. 2020.a seisuga.  
Kalipso-klassis võisteldakse meeste ja naiste absoluutarvestuses. 

• Rahvadistantsil on kaks vanuseklassi:  
- mehed / naised -39 (1981 s.a. ja nooremad) 
- mehed / naised 40+ (1980 s.a. ja vanemad) 



 

 

REGISTREERIMINE JA STARDIMAKSUD 

• Eelregistreerimine hiljemalt 8. juuliks e-maili aadressil avavesi@swimming.ee 

Registreerumisel vajalik info: võistleja nimi ja sünniaasta, klubi või omavalitsus mida 
esindatakse ja millisel distantsil osaletakse. 
Suuremate lastegruppide puhul palume võistluse sujuvama korralduse huvides kindlasti 
eelregistreeruda. 
 

Stardimaksud 

• Minidistants  

-    Eelregistreerimisel kuni 08.07. – tasuta 
-    alates 09.07 või kohapeal –  2 eurot 

• Lastedistants  

- Eelregistreemisel kuni 08.07. – 5 eurot 

- alates 09.07 või kohapeal – 10 eurot 

• Põhidistants ja rahvadistants  

- Eelregistreerimisel kuni 08.07. – 15 eurot / üle 65-aastastel 10 eurot 

- alates 09.07 või kohapeal –  kõigil 20 eurot 
 

Stardimaks tasuda Eesti Ujumisliidu arveldusarvele EE142200221002100431 (selgitusse Männiku 
avaveeujumine, osaleja nimi) või sularahas enne võistlust kohapeal.  

Võistluse ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel stardimaksu ei tagastata. 
Stardimaksu ei tagastata osaleja haigestumise, mitteosalemise või katkestamise korral; 

 
 

AUTASUSTAMINE  
 

• Põhidistantsi autasustamine ja seeriavõistluse punktiarvestus vastavalt seeriavõistluse 
üldjuhendile. 

• Laste- ja rahvadistantsidel ning põhidistantsi kalipso-klassis autasustatakse I, II ja III koha 
saavutanuid medalitega. 

• Kõigi osalejate vahel loosiauhinnad! 
• Autasustamised toimuvad ~30 min. pärast põhidistantsi viimase osaleja finišeerimist. 

 
 
 
REEGLID 
 
Võistlus viiakse läbi vastavalt seeriavõistluse üldjuhendis kirjeldatud reeglitele. 
Kõik  käsitlemata või vaidlusalased küsimused lahendab võistluse peakohtunik.  
 
Täpsemat infot võistluse kohta saab e-maili aadressil avavesi@swimming.ee  või  telefonil 
+37256656831 (Kristiina Arusoo).  
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
             Poide asetus ja hulk võivad muutuda sõltuvalt veetemperatuurist ja   

     veetaimestiku kasvust võistluspäeval.  


