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Ülevaade paraspordi arengust maailmas. 

Parasport ehk puuetega inimeste sport on eksisteerinud enam kui sada aastat ning selles 

osalevad inimesed, kellel on füüsiline-, meele- või intellektipuue. Igal grupil on oma ajalugu, 

katusorganisatsioon ning viis,  kuidas panustatakse paraspordi arengusse. 

 On tõestatud, et sportlik tegevus kiirendab puuetega inimeste lõimumist ühiskonda ning 

spordil on tähtis roll nii ümberõppes kui ka taastusravis. Samuti aitab regulaarne sportimine 

kaasa tervisliku seisundi säilitamisel ja/või parandamisele. 

Kui rääkida spordist professionaalsemalt siis 1924. aastal, toimus esimene kurtidele mõeldud 

spordivõistlus „Pariisi vaiksed mängud (Inglise keeles Paris Silent Games)“. Neid mänge 

organiseeris Rahvusvaheline Kurtide Spordikomitee (CISS), millest hiljem kujunes välja 

tänapäeva Kurtide Olümpiamängud, mida juhib CISS.  

Paraolümpia liikumine intensiivistus alles 1940. aastatel, pisut peale Teise Maailmasõja lõppu. 

Sõja tõttu oli suur hulk vigastatud sõdureid, kellele pakkus parasport ideaalset ravi ja 

taastumist. 

Kogu paraolümpia liikumise taga on Saksa neuroloog Ludwig Guttmann. Guttmann uskus, et 

sport on parim taastusravi kehale ning ta rajas 1948nda 28.juulil Stoke Mandeville mängud, 

mis pidi ühtima 1948nda Londoni olümpiamängude avatseremooniaga. Selle tulemusena sai 

alguse paraspordi võistlus, mis oli mõeldud ratastoolis olijatele.  

Stoke Mandeville Mängud oli paraolümpiamängude eelkäija. Ametlikult toimusid esimesed 

paraolümpiamängud 1960. aastal Roomas. Esimestel paraolümpiamängudel oli esindatud 17 

riiki ja 8 spordiala, sealhulgas ka ujumine. Kui esimestel mängudel olid stardis vaid 

seljaajuvigastusega sportlased siis 1976.a paramängudel lisandusid amputandid ning pimedad. 

Intellektipuudega sportlased osalesid esmakordselt  1996.a Atlanta paraolümpiamängudel. 

Alates 1988. aastast on paraolümpiamängud toimunud olümpiamängudega samas linnas ja 

samadel võistlusareenidel. 

Paraspordi katusorganisatsiooniks (propageeria ja arendaja) on Rahvusvaheline 

Paralümpiakomitee (Intrenational Paralympic Commitee – IPC).  

 Mõiste „paraolümpia“ tulenes esialgu mängust sõnadega „paraplegic“ ja „olympic“, mis eesti 

keeles tähendab vastavalt „halvatud alakehaga“ ja „olümpia“. Teiste puudegruppide 

mängudele lisandumisega ning väga hea koostöö tõttu olümpialiikumisega, viitab eesliide 



 
 
 
 

„para“ nüüd kreeka keelele ning sõnale „paralleelne“. See näitab, kui hästi paraolümpia- ja 

olümpialiikumine teineteist toetavad ning koos eksisteerivad.   

 

Paraspordi areng Eestis. 

Paraspordi areng Eestis ei ole olnud nii kiire ja intensiivne kui maailmas. Mõnede allikate järgi 

sai puuetega inimeste spordiliikumine alguse 1980. aastal, kui ühingu „Automi“ juurde loodi 

käsijuhtimisega autode sektsioon. Siiski on ka Eestis olnud kurdid kõige aktiivsemad. Juba 

1900 aastate esimesel poolel tegelesid kurdid male, kabe, kergejõustiku ja korvpalliga. 

Esimesed eestlased osalesid kurtide olümpiamängudel juba 1957. aastala (kergejõustik). 

Kurtide kõrval hakkasid spordiga tegelema ka pimedad. Esimesed alad olid male ja kabe ning  

1950. a lõpus lisandus ujumine.  Esimene eestlane jõudis Euroopa meistrivõistlustele 1977.a 

ning siis tuli  Tiiu Mallene  rinnuliujumises Euroopa meistriks.  

Intellekti puudega sportlased aktiveerusid 1980. aastate lõpu poole. 

Eestis koordineerib ja  arendab parasporti Eesti Paralümpiakomitee mis on loodud 1991.a.  

Eestlased osalesid esimest korda paraolümpiamängudel 1988. aastal. Medalitega tulid koju 

ujujad Nadežda Maksimova (hõbe ja pronks) ning Mart Soomre (hõbe). 

 

Paraujumine. 

Parasport  hõlmab spordialasid, mis on kavandatud kindlat puudegrupi vajadusi arvestades. 

Näiteks: boccia, mida mängivad ajuhalvatusega inimesed, kelguhoki on füüsilise puudega 

sportlaste jaoks ning rullpall nägemispuudega (pimedatele) sportlastele. Paraspordialade hulka 

kuuluvad ka need alad, mida harrastavad kehaliselt terved sportlased, kuid mida on muudetud 

või kohandatud (näiteks jalgrattasõit/tandemisõit). Lisaks veel spordialad, mis ei vaja või 

vajavad vaid vähest kohandamist puuetega inimeste tarvis (näiteks ujumine, kergejõustik). 

 

Ujumist võib pidada üheks parimaks eluaegseks spordiharrastuseks erivajadustega inimestel, 

seepärast, et ujumine on oma loomult individuaalne ning igale puudele kergesti kohandatav. 

Kui inimestel palutakse ujumise olemust lahti mõtestada, siis reeglina kirjeldatakse esmalt, 

vaba- või rinnuliujumise käte tõmmet. Tegelikkuses on ujumine sõltumatu liikumine läbi vee 

ja nõnda seletatuna on ujumine oskus, mida enamik inimesi on võimelised omandama. Mõned 

ujumise kasutegurid on puuetega ja tervete inimeste jaoks samad: südametegevus paraneb, 

suureneb lihasjõud ning painduvus, paraneb üldine kehaline tervis. Ujumise eelis võrdluses 

mõne teise spordialaga on vähene trauma oht.  

Kuigi ujumisest saadav kasu võib igaüks enda peal näha, võib puuetega inimeste jaoks, kelle 

keha täielikult ei toimi, olla palju suurema tähtsusega. 

Ujuma õpetamise üldised printsiibid ei erine puuetega ja tervete inimeste vahel. Juba praegu 

treenivad väga paljud puuetega ujujad koos tervetega.  



 
 
 
 

Treeningud koosnevad üldkehalisest ettevalmistusest, tehnika treeningutest, vastupidavus 

treeningutest ja kiirustreeningutest. Väga olulised on tehnika treeningud. 

 

Esmased oskused (algõpetus). 

Alustavale ujujale tuleb esmalt selgeks õpetada iseseisev vette sisenemine ja veest väljumine, 

keha tunnetamine vees (tasakaal, hõljumine, pöörlemine/rullumine, roteerumine) ja vette välja 

hingamine. Tihti sattuvad erivajadustega lapsed vette läbi rehabilitatsiooni- ja 

taastusraviplaanide ja esmased oskused vees toime tulla on juba omandatud. 

Algõpetuses  toetavad abivahendid ei erine tervete laste algõpetuse kasutatavatest 

abivahenditest. Sõltuvalt puudest võib algõpetuse kestvus olla pikem kui tervetel lastel. Et 

erivajadusega lapse areng vees oleks kiirem võiks võimalusel viia algõpetust ja 

treeningprotsessi läbi koos tervete lastega. Sellisest koos treenimisest võidavad kõik. 

Erivajadusega ujuja saab hästi organiseeritud treeningud ja kvalifitseeritud treeneri, sõbrad 

ning õpib paremini toime tulema oma puudest tingitud eripäradega. 

Võidab kogu meeskond. Uued sõprussuhted ja kogemused rikastavad kõiki. Ujujad kes on 

terved keskenduvad rohkem sellele jah ma saan hakkama kui sellele, et raske neil on. Kõikidel 

on ühine eesmärk saada paremaks. Mõned treenerid on täheldanud, et puudega ujuja tõstab 

teiste ujujate motivatsiooni ja trennis väheneb kaeblemine. 

Treenerid täiustavad oma oskusi seoses suhtlusega sportlastega, õpetavad ujumistehnikat, 

kohandavad tegevusi ja vahendeid. 

Soovitused treenerile: 

1. Küsi ja kaasa. On hea koguda ideid osalejatelt. Küsi, mida nad on võimelised tegema või 

kuidas nad enda arvates kõige paremini raskustest üle ja ülesannetega paremini hakkama 

saaksid. Ära karda küsida ning neil end juhtida lasta. 

2. Keskendu osalejate puuete asemel nende võimetele. Küsimus on tasakaalu leidmises 

nende vajaduste teadvustamise ning nende vajaduste teistele reklaamimise vahel. 

3. Kohandu. Kui meetod töötab, jätka. Kui ei tööta, muuda seda. Kui see ikka ei tööta jäta 

mõneks ajaks kõrvale.  

4. Süsti osalejatesse enesekindlust, et neil ei kaoks tahe kaasa lüüa ja lustida. 

 

 

Ujumisoskuste arendamine. 

Enamikel treeneritel on juba piisavalt teadmisi, loomingulisust ning tervet mõistust, et 

kohandada stardi, pöörde ning tõmbe tehnikaid erivajadusega ujujatele. Biomehaanika 

printsiibid on universaalsed ning kehtivad kõikidele ujujatele. Treeneril tuleb valmis olla  

katsetusteks millised harjutused sobivad paremini tema sportlasele. Sõltumatult puudest on 



 
 
 
 

kõikidel ujujatel oma unikaalne stiil. Igat ujumisviisi õpetades peaks see võimalikult 

sarnanema nö normujumisele. 

Vastupidavuse treenimine aitab kõikidel ujujatel saavutada paremat lihastoonust ning 

vastupidavust. Treeningvarustus nagu lauad, punnid ning lestad, aitab kõikidel ujujatel 

isoleerida või rõhutada teatud liigutusi.  

 

Klassifitseerimine paraujumises. 

Paraujumises toimub klassifitseerimine  eesmärgiga, et kõikidel ujujatel oleks vees võrdsed 

võimalused. Rahvusvahelisel tasemel peavad sportlaste meditsiinilise klassifitseerimise 

läbiviimiseks olema täidetud kindlad kriteeriumid. Samuti peavad olema tagatud 

meditsiiniliseks kontrolliks vajalikud abivahendid. Kriteeriumid ja abivahendite loetelu 

määrab ära IPC meditsiinilise protseduuri dokument. Klassifitseerimise põhjal jagatakse 

sportlased 15 erinevasse klassi. 

S1-S10 klassi moodustavad füüsilise puudega ujujad. Siia kuuluvad amputatsioonid, 

neuroloogilised haigused (tserebraalparalüüs, rabanduse või peavigastuse tagajärjel tekkinud 

puue), lülisambavigastused ja teised liikumispuuded, kääbuskasv jne. 

 

S11-S13 klassi kuuluvad pimedad ja nõrgaltnägijad 

S14 klassi kuuluvad intellektipuudega sportlased kelle IQ on kuni 75 

S15 klassi moodustavad kurdid sportlased 

 



 
 
 
 

Ametliku võistlusklassi IPC süsteemis ei oma aktiivsus- ja tähelepanuhäire, asperger, astma, 

autism spektrumi häired, epilepsia, tsüstiline fibroos, diabeet, Downi sündroom, hemofiilia, 

rasvumine, skolioos, transplatatsioonid jne. 

 

Järgnevalt ülevaade erinevate puuetega ujujate probleemidest vees ja nende võimalikest 

lahendustest. 

Füüsilise puudega ujujad (S1-S10/ SB1-SB9/SM1-SM10) 

Kehaasendi (kõhuli, selili või nö püsti) saavutamine võib osutuda probleemiks väga väikestel 

lastel, need kellel on amputatsioonid, halvatused, lülisambavigastused, jne. 

Tüüpilised vead on seotud vähese või puuduva jalgade tööga ning põhjustavad  probleeme 

horisontaalse kehaasendiga ning asendiga, kus ujuja on sunnitud olema külje peal, piiratud õla 

liikuvusega, lühenenud käetõmbega, mida iseloomustab lühike ja sügav tõmme ning lühike ja 

nõrk lõpp, laialt ning sirge käega sooritatud tõmme (tihti langetatud küünarnukkidega), ning 

varajane hingamine. Nõrgad ning piiratud liikuvusega käed ning ülakeha võivad olla mainitud 

probleemide juures väga olulisteks faktoriteks. Neid probleeme on mõningate võtete abil siiski 

võimalik leevendada. Punnid või teised jalgadele mõeldud hõljumisvahendid aitavad näiteks 

ujujatel sooritada pikemaid ning intensiivsemaid harjutuste seeriad. 

Seeriate tegemine, kus ujuja peab kasutama oma jalgu, aitab säilitada olemasolevat jalgade 

toonust ning kokkuvõttes parandada oma tõmbetehnikat. Kui võisteldes jalgu kasutada, siis 

peab silmas pidama, et see oleks tehtud reeglitele vastavalt. Proovida kaasata nõrkasid või 

mittetöötavaid jäsemeid ujumisel või kuival maal harjutuste tegemisel. Isegi, kui ujuja ei suuda 

sooritada mingit liigutust täies mahus ning sellisel viisil, et seda tohiks teha ka võisteldes, võib 

selliste harjutuste sooritamine tõsta nende jäsemete kasutamist igapäevaste toimingute 

sooritamisel. 

 

Ujujad, kellel on näiteks tserebraalparalüüs, rabanduse või peavigastuse tagajärjel tekkinud 

puue, on raskusi oma liigutuste koordineerimise ning kontrollimisega. Mida raskem on puue, 

seda suurema tõenäosusega esineb ujujal piiranguid liikuvuse osas. Treeneri roll on aidata 

ujujal saavutada suurem motoorne kontroll ning parem painduvus. Visualiseerimine on samuti 

tõhus meetod, mida kasutavad paljud neuroloogiliste erivajadusega ujujad eriti kombineerides 

demonstratsioonidega või videomaterjalidega. Juhendamine on tihti tõhusam, kui aidata ujuja 

keha liigutada läbi õigete liigutuste. Treenerid peaksid kasutama takistusi (nagu näiteks 

kummipaelu, rihmasid või labidaid), mis aitavad ujujal paremini oma liigutusi tunnetada. 

Korduste kasutamine, kas kuival maal või vees, aitab ujujal saavutada hea tehnika. Kui jalgade 

kasutamine on väga piiratud, siis peaks treener tegema kindlaks, kas ujujal oleks parem üldse 

ilma jalgu kasutamata ujuda. Juhul kui mõjutatud on ainult üks keha pool, siis võib olla 

efektiivsem ujuda kasutades ainult tervemat keha poolt. Jäta meelde, et kohtunikud peavad 

jälgima kehaosi, mida ujumisel kasutatakse. 

 

Soovitused treenerile: Hoia basseini ümbrus igasugustest takistustest võimalikult vabana, et 

abivahendit kasutavatel ujujatel oleks võimalik need basseini äärde jätta. Rasked uksed peaksid 

jääma avatuks või, kui vähegi võimalik, need eemaldama. Kasuta matte, et ujujal oleks kergem 

basseini äärelt vette minna, stardipukkidel kasuta käterätikut, et vältida liigset hõõrdumist, 



 
 
 
 

duširuumis kasuta istumise jaoks toole ning lühemakasvulised ujujad vajavad mittelibisevat 

pinki, et kõrgemal asuvate asjadeni ulatuda. Suurem osa füüsilise puudega ujujatest saavad 

iseseisvalt vette ning veest välja, kuid mõned vajavad selleks tõstukit. Lõpetuseks oleks 

viisakas ratastoolis või lühemat kasvu inimesega suhtlemisel istuda või kükitada, et ta ei peaks 

sulle alt ülesse vaatama. 

 

Kääbuskasv ujujad 

Kääbuskasvu inimesel on oma torso ning pea suhtes lühikesed käed ning jalad. Lühikesed käed 

ning jalad mõjutavad ujuja jõuülekande võimet ning üleüldine lühike kasv ning kehakuju 

tekitavad vees suuremat takistust. Lisaks sellele on mõnedel kääbuskasvu ujujatel piiratud 

liikuvusega liigesed, eriti küünarnukkides, puusades ning põlvedes. Kere pööramine, käte 

tõmmetega läbitud vahemaa ning tõmbamine raskuskeskme all on tavaliselt tehnika õppimise 

juures üheks kõige olulisemateks osadeks. Võrreldes pikemate ujujatega on vajalik ka 

tavalisest suurem tõmmete arv. 

 

Nägemispuudega ujujad (S/SB11-13) 

Nägemislangus võib mõjutada ujuja tehnikat mitmel erineval viisil: (a) tihti on keerulisem 

õppida verbaalsete korralduste järgi, pigem on lihtsam, kui treener näitab õige liigutuse ette; 

(b) paljud nägemispuudega ujujad ei suuda ujudes kindlaks teha õiget pea- ja kehaasendit; (c) 

mõnede nägemispuudega ujujate jaoks ei ole lihtne liigutada käsi ülakehast eemale; ning (d) 

nad vajavad abisignaali, et teada, millal on pöördesein lähenemas. Treenerid peaksid kasutama 

värvikaid kirjeldusi demonstratsioonide ajal ning videomaterjalide kasutamisel. Samuti 

liigutama ujuja keha soovitud liigutuste tegemisel, kui treener õpetab erinevaid tehnikaid. 

Kasulik on õpetada ujujat lugema oma tõmbeid basseini pikkuse hindamisel. 

Eksperimenteerida erinevate vahenditega, kuidas teavitada ujujat lähenevast pöördeseinast. Nn 

“koputajate” kasutamine juba treeningute ajal on oluline tugeva  partnerlussuhte arenemiseks. 

 

Soovitused treenerile: Korralda ujujale treeningrajatises tutvustav ringkäik, et tal oleks võimaik 

kohaga tutvuda. Kasuta värvikaid kirjeldusi ning luba tal ümbrust kätega puudutada ning ringi 

kombata. Õpeta ujujale treeningvarustuse ohutut kasutamist. Tööta välja kindel meetod 

teavitamaks ujujat lähenevast pöördeseinast, kui ujuja ei ole võimeline seda ise õigesti hindama 

– selleks võib näiteks toksata ujujat nõuetele vastava abivahendiga vastu õlga või kasutada 

veealust helisüsteemi. Hoia basseini äär igasugustest takistustest võimalikult vabana. Pimedate 

juhtkoerad peaksid samuti olema treeningrajatistesse lubatud. Võistlustel teavita kohtunikke, 

kui ujuja vajab abi stardipuki leidmisel ning sinna astumisel, kui ujuja kasutab “koputamist” 

või vajab juhtkoera abi. Treener võiks kanda erksavärvilisi riideid. Prillikandjad on ilma 

korrigeerivate prillideta suhteliselt abitud. 

 

Intellektipuudega ujujad (S/SB14) 

Intellektipuudega ujujatel on olemas füüsilised eeldused erinevate tehnikate korrektseks 

sooritamiseks.  

 

Soovitused treenerile: treenerid peavad pöörama erilist tähelepanu motoorsete oskuste 

õppimise juures, eriti uute oskuste õpetamisel. Õpeta uusi oskusi lihtsalt ning osade kaupa (kas 

ühes või kahes osas korraga), demonstreeri õigeid liigutusi, tutvusta uusi oskusi järk-järgult 

ning analüüsi juhtnööre pidevalt. Vaheta tihedalt tegevusi (tempo). Nõua disipliini ja reeglitest 

kinnipidamist. Tunnustuste kasutamine (pöial üles või naerunägu). 

 



 
 
 
 

 

Kurdid ujujad (S15) 

Kurtidel ujujatel on olemas füüsiline võimekus sooritada kõiki pöördeid, tõmbeid ning starte 

korrektselt.  

Soovitused treenerile:  treenerid peaksid kasutama sagedast ettenäitamist ning paluma ujujal 

korrata soovitud liigutusi, et veenduda, kas ujuja mõistab tehnikat korrektselt. Lisaks sellele 

tuleks harjutada sportlast kasutama vilkuvat tulukest stardisignaalina.  

Räägi aeglaselt ning rahulikult ja vaata ujujale rääkides otsa, et ta saaks sinu huultelt lugeda. 

Kasuta tahvlit treeningkavade seletamiseks. Õpi viipekeelt, vähemalt nii palju, et suudaksid 

edasi anda kõige lihtsamaid korraldusi, parandusi, kiitust ning tervitusi. Kasuta flaiereid, e-

kirju või veebilehti, et kommunikeerida olulist infot nagu näiteks treeningute toimumise 

aegasid, võistluste ajakavasid või meeskonna eeskirjasid. Võistluste ajal palu kohtunikul 

näidata ujujale, kus on stardisignaalina kasutatav tuluke, vajadusel palu liigutada või paigutada 

tuluke ümber või palu luba kasutada lisatulukest selilidistantsidel või palu viia start basseini 

teise otsa. Tee kindlaks, et keegi teavitab vajadusel ujujat olulistest teadaannetest. Ujujad kes 

kasutavad kuuldeaparaati muutuvad ilma aparaadita oluliselt abitumaks. 

 

 

Ujumisvõistlused ja reeglid 

 

Võistlused võib jagada: 

• Kohalikud võistlused (Eesti Paralümpiakomitee MV ujumises, Tartu linna puuetega 

inimeste ujumisvõistlus jne) 

• Rahvusvahelised võistlused (Põhjamaade MV, Para Swimming World Series jne) 

• Rahvusvahelised tiitlivõistlused (EM, MM) 

• Olümpiamängud (paraolümpiamängud, Deaf Olympic) 

Võistlustel kehtivad FINA reeglid, kõik erisused on reguleeritud IPC ujumisreeglitega. 

Võistlusreeglid leiab   https://www.paralympic.org/swimming/rules-and-regulations. 

Järgnevalt ülevaade erisustest: 

3.1. Start 

3.1.3.2. Tasakaalu  probleemidega ujujal võib üks abiline aidata säilitada tasakaalu 

stardiplatvormil, st hoida puusadest, käest jne. Abiline võib aidata ujujal stardis püsti seista, 

kuid abiline ei tohi lubada ujujale ebaõiglast eelisasendit, hoides teda stardiplatvormil enam 

kui 90 kraadi vertikaalses asendis. Stardis ujujale impulsi andmine ei ole lubatud. 

3.1.3.3. Ujujal võib lubada startida stardiplatvormi kõrvalt. 

3.1.3.4 Ujujal võib lubada võtta istuv asend stardiplatvormil. 

3.1.3.5. Ujujal võib lubada alustada võistlust vees, kuid ujuja peab ühe käega puudutama stardi 

kohta kuni stardisignaal on antud. Rennil/rennis või põhjas seismine on keelatud. 



 
 
 
 

3.1.3.6. S1-S3 klassi ujujatel on lubatud hoida labajalga/labajalgu vastu seina kuni stardisignaal 

on antud. Stardis ujujale impulsi andmine ei ole lubatud. 

3.1.3.7. Kui ujuja ei ole võimeline vees startides stardikohast kinni hoidma, võib ujujat aidata 

abiline ja/või startimisseade. IPC Swimming personal tunnistab startimisseadme 

vastuvõetavaks ja ohutuks enne võistluse algust. Stardis ujujale impulsi andmine ei ole lubatud. 

Ujuja peab mis tahes kehaosaga puudutama seina kuni stardisignaal on antud. 

3.1.3.8. Marrastuste vältimiseks võib stardiplatvormile asetada ühe kihina käterätiku või 

midagi sarnast. 

3.2. Vabaujumine 

3.2.3.1. S1-S5 ujujatel peab igas täielikus tõmbetsüklis mis tahes osa ujujast veepinnale tulema. 

Üks tõmbetsükkel on defineeritud kui üks õlaliiges(t)e täisrotatsioon ja/või üks puusaliiges(t)e 

täielik üles ja alla liikumine. 

3.3. Seliliujumine 

3.3.1.1. Kui ujuja ei ole võimeline hoidma mõlemast (stardi)käepidemest, siis on lubatud hoida 

käepidemest ainult ühe käega. 

3.3.1.2. Kui ujuja ei ole võimeline hoidma käepidemest, siis on lubatud hoida kinni basseini 

äärest. 

3.3.1.3. Kui ujuja ei ole võimeline hoidma käepidemetest või basseini äärest, siis võib teda 

aidata abiline või startimisseade. IPC Swimming personal tunnistab startimisseadme 

vastuvõetavaks ja ohutuks enne võistluse algust. Stardis ujujale impulsi andmine ei ole lubatud. 

Ujuja peab mõne kehaosaga puudutama seina kuni stardisignaal on antud. 

3.3.4.1. S1-S5 ujujatel peab igas täielikus tõmbetsüklis mis tahes osa ujujast veepinnale tulema. 

Üks tõmbetsükkel on defineeritud kui üks õlaliiges(t)e täisrotatsioon ja/või üks puusaliiges(t)e 

täielik üles ja alla liikumine. 

3.3.5.1. Ujujal, kellel ei ole käsivarsi või kelle käsivarred on pööramisel kasutud, alustatakse 

(aidatakse alustada) pööret, kui keha ei ole enam selili. Seina juurest lahkudes peab ujuja 

olema naasnud selili asendisse. 

3.4. Rinnuliujumine 

3.4.1.1. Pärast starti ja pärast iga pööret võib ujuja, kes ei ole võimeline end jalgadega ära 

tõukama, teha rinnuli asendi saavutamiseks ühe kätetõmbe, mis ei tohi olla samaaegne või 

horisontaalsel tasandil. 

3.4.2.1. Kui ujujal ei ole jalgu või käsi, tähistab löök või vastav käetõmme täielikku 

tõmbetsüklit. 

3.4.3.1. Nägemispuudega ujujad võivad pöördele või finišile lähenedes oma käed ette sirutada 

mis tahes tõmbetsükli punktis pärast seda, kui neile on märku antud. 



 
 
 
 

3.4.4.1. Alajäseme vigastusega ujuja peab näitama samaaegse liigutuse kavatsust ja näitama 

kavatsust teha löök samal horisontaaltasandil kogu võistluse jooksul või vedama jalga(sid) 

kogu võistluse jooksul. 

3.4.5.1. Ujuja, kes ei ole võimeline kasutama ühte või mõlemat jalga ja/või labajalga normaalse 

tõukejõu saavutamiseks, peab kõnealuse(d) jala(d) löögist tõukejõudu saaval hetkel välja 

sirutama. 

3.4.6.1. Kui ujujal on erineva pikkusega käed, peab ujuja igal võistluse pöördel ja finišis ära 

puudutama ainult pikema käega, kuid mõlemad käed peavad olema samaaegselt ettesirutatud. 

3.4.6.2. Kui ujujal on liiga lühikesed ülajäsemed, peab ujuja igal võistluse pöördel ja finišis ära 

puudutama mis tahes ülakeha osaga. 

3.4.6.3. Kui ujuja kasutab tõmbetsüklis ainult ühte kätt, võib ujuja igal võistluse pöördel ja 

finišis ära puudutada ainult ühe käsivarre/labakäega. 

3.4.6.4. Kui ujuja kasutab mõlemat kätt, kuid tal on piirangud õlas/küünarnukis, peab ujuja 

võistluse pöördel ja finišis ära puudutada ainult pikema käega, kuid mõlemad käed peavad 

olema samaaegselt ette sirutatud. 

3.5. Liblikujumine 

3.5.1.1 Pärast starti ja pärast iga pööret võib ujuja, kes ei ole võimeline end jalgadega ära 

tõukama, teha rinnuli asendi saavutamiseks ühe kätetõmbe, mis ei tohi olla samaaegne. 

3.5.2.2. Nägemispuudega ujujad võivad pöördele või finišile lähenedes tuua vee all oma käed 

ette kohe kui neile on märku antud. 

3.5.2.3. Kui osa kätt on puudu, tuleb käe alles olev osa ette tuua samaaegselt teise käega. 

3.5.2.4. Kui ujuja kasutab kätetõmbel ühte kätt, tuleb käsi vee kohal ette tuua. 

3.5.3.1. Kui ujuja kasutab vigastuse tõttu ainult ühte jalga, siis veab ta mittefunktsioneerivat 

jalga järel. 

3.5.4.1. Kui ujujal on erineva pikkusega käed, peab ujuja igal võistluse pöördel ja finišis ära 

puudutama ainult pikema käega, kuid mõlemad käed peavad olema samaaegselt ette sirutatud. 

3.5.4.2. Kui ujujal puuduvad ülajäsemed, ei funktsioneeri või on liiga lühikesed, et neid peast 

ettepoole sirutada, peab ujuja igal võistluse pöördel ja finišis ära puudutama mis tahes ülakeha 

osaga. 

3.5.4.3. Kui ujuja kasutab käetõmbel ühte kätt, võib ujuja igal võistluse pöördel ja finišis ära 

puudutada ainult ühe käsivarre/labakäega. 

3.5.4.4. Kui ujuja kasutab mõlemat kätt, kuid tal on piirangud õlas/küünarnukis, peab ujuja 

võistluse pööramiskohas ja finišis ära puudutada ainult pikema käega, kuid mõlemad käed 

peavad olema samaaegselt ette sirutatud. 

3.5.4.6. Kui ujujal jalad ei funktsioneeri, võib ujuja teha pöördel ja finišis pool 

käetõmmet/kätetõmmet, tuues käe/käed seina puudutamiseks tagasi ette veepinna all. 



 
 
 
 

3.6. Kompleksujumine 

3.6.1.1. 150 meetri ja 75 meetri kompleksujumise individuaalalal kasutab ujuja kolme 

ujumisviis järgmises järjekorras: seliliujumine, rinnuliujumine ja vabaujumine. Iga ujumisviis 

peab katma 1/3 distantsist. 

 

Eestile on paraolümpiamängudel  medaleid võitnud  

Kardo Ploomipuu: 100 m sel III koht (Peking  2008) 

Marge Kõrkjas:  50 m vab II koht, 100m vab III koht (Barcelona 1992) 

50m vab I koht, 100m vab I koht,  100 m sel II (Atlanta 1996) 

50 m vab II koht (Sydney 2000) 

50 m vab II koht (Ateena 2000) 

Janne Mugame: 100 m sel III koht (Sydney 2000) 

Eela Kokk: 100 m vab II koht (Atlanta 1996) 

Nadežda Maksimova: 50 m vab II koht, 100 m vab III koht(Soul 1988) 

Mart Soomre: teateujumine II koht (Soul 1988) 
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