
28. VÄIKESE VÄINA AVAVEEUJUMINE 
 
AEG ja KOHT 

• Võistlus toimub 31.juulil 2021, kell 13:30 

• Start on Vahtna sadamast Muhumaal ja finiš Orissaare sadamas Saaremaal 

• Eesti avavee ujumise seeriavõistluste 3. etapp 

EESMÄRK 

• Ujumise kui võistlus-ja tervisespordi populariseerimine, sportliku vaba-aja veetmise võimaluse 

pakkumine. 

DISTANTS 

• Ujumistrassi pikkus on umbes 2290 m ja tähistatud  poide, meremärkide ja paatidega 

REGISTREERIMINE JA OSAVÕTT 

• Võistlused on individuaalsed ja toimub ühisstart. 

• Osaleda saavad kõik, kes on eelnevalt andnud allkirja  oma  tervisliku seisundi  kohta. 

• Alla 16-aastaste ujujate eest annab allkirja ja vastutab lapsevanem või treener. 

• Alla 14-aastaste  turvalisuse ujudes peab tagama lapsevanem 

• Invaliidist võistleja turvalisuse peab tagama isiklik saatemeeskond, ilma selleta rajale ei lubata! 

• Osalustasu eelregistreerinutele kuni 30. juuli (kell 14.00) 20.- EUR, hiljem 25.- EUR 

• Alla 14-aastastele on osalustasu  5.- EUR 

• Vanuserühmale 80 ja vanemad on osalemine tasuta 

• Tasumine toimub stardipaigas sularahas, kaardimakse võimalus puudub!  

• Seeriavõistluse koondarvestuses vaadatakse  vanuseklasse 14-16 ja 13 ning nooremad ühe 

vanuseklassina ning punkte jagatakse vastavalt vanuseklasside liitmisel kujunenud 

paremusjärjestusele. 

• Eelregistreerimise aadress – avaveeujumine@gmail.com, näidates ära võistleja nime, -soo, -vanuse 

ja –kuuluvuse (klubi või omavalitsus). Sellega tagatakse võistluste ladusam korraldus. 

• Võistlejatele käepaelte väljastamine, eelregistreerimise alusel ja täiendav registreerimine algab kell 

11:00 stardipaigas, ujumise juhendamine toimub kell 13:10 

VÕISTLUSKLASSID  

• Lapsed  …-13 aastat   P/T  (s. …-2008) 

• 14-16     M/N  (s. 2007-2005) 



• 17-19     M/N  (s. 2004-2002) 

• 20 - 29   M/N  (s. 2001-1992) 

• 30 - 39   M/N  (s. 1991-1982) 

• 40 - 49   M/N  (s. 1981-1972) 

• 50 - 59   M/N  (s. 1971-1962) 

• 60 - 69   M/N  (s. 1961-1952) 

• 70 -79   M/N  (s. 1951-1942) 

• 80 ja vanemad   M/N  (s. 1941 ja varem) 

• kalipsoga ujujad   M/N (stipendiumi väline arvestus) 

       Vanust arvestatakse 2021  aasta  31.detsembri seisuga. 

AUTASUSTAMINE 

• Võistluse kiiremale nais - ja meesujujale on rahaline stipendium. 

• Kõikide vanuseklasside parimat autasustatakse medali,  karika ja diplomiga, teist ja kolmandat kohta 

medali ja diplomiga. 

• Kõigi võistlejate vahel  loositakse erinevad  meened. 

• Kõigil võistlejatel on võistluste järgselt võimalus vaadata videost oma finišeerimist ja printida diplom. 

KORRALDUS 

• Võistluse korraldab  MTÜ KONNONKONN, Peep Kesküla ja Asta Kesküla. Võistlust toetavad 

Saaremaa Lihatööstus OÜ, Olybet, Eesti Ujumisliit, Eesti Kultuurkapital, OÜ Kikas, Muhu 
Puidukoda, Saaremaa Vallavalitsus, Vilgo Lilled OÜ. 

• Võistluste osavõtu tasudega  kaetakse osa korraldus kuludest (transport, toitlustus, elektrooniline 

ajavõtt, saun jne.)  

• Osalejad toimetab stardipaika buss, mis on vastas Kuivastu sadamas Virtsust kell 10:15 väljuval 

praamil. 

• Vajadusel võimalik transport Orissaare sadamast stardipaika, soovist teavitada  korraldajat (Tiit 

+37256242076). 

• Võistluste ajavõtt on elektrooniline (Tolknet Timing). 

• Igale võistlejale väljastatakse allkirja vastu elektrooniline käepael,  mille kaotamise korral kohustub 

võistleja kompenseerima selle maksumuse (60.- EUR). 

MUUD TINGIMUSED 

• Osalejatel ei ole lubatud kasutada ujuvust parandavat varustust. 

• Kalipso on lubatud eraldi võistlusklassis. 



• Lubatud on FINA reeglitega kinnitatud tekstiilist trikood, mis ei kata kaela, käsi, õlgu ja ei ulatu 

allapoole pahkluud. 

• Trikoodel ei tohi olla lukke, haake ja muid kinnitusvahendeid. 

• Kõik juhendis käsitlemata küsimused lahendab  võistluste toimkond. 

• Turvalisuse tagavad  julgestuspaadid meeskondadega (min 10 alust). 

MUU KORRALDUSLIK 

• Ujumise järgselt on ujujatel võimalus dushi all loputada, olemas saun. 

• Võistluse lõppedes on kõigile võistlejatele garanteeritud  janukustutus ja kuum supp. 

• Orissaare sadamas töötab kohvik  „Köht” 

• Majutusvõimalused Orissaares: 

•  Püharisti külalistemaja  5148212 

• Pritsukas                         5188939,  59191077 

•  Võidu kodumajutus       5266208 

•  Lisaks Orissaare ümbruses – Maasi puhkemaja, Oti mõis, Uueelu Holiday Homes. 

 

LISAINFO 

• Peep –  +372 5040 359,    peep.keskyla@gmail.com   (räägib: eesti-, vene- ja soome keelt) 

• Tiit   -   +372 56242076,   parepati@gmail.com    (räägib: eesti-, vene-, soome- ja inglise keelt) 

 


