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18.09.2021

Aura Keskus, Turu 10, Tartu 51014

Tartu linna meistrid selgitatakse Tartu linnas elavate,
töötavate, treenivate ja õppivate ujujate vahel.
Teised saavad startida väljaspool arvestust

Tähtaeg 13.09.2021 kella 23:59-ni. Võistlustele ülesandmine
toimub Swimrankingu keskonnas. Hilinenud ülesandmisi, 14 €
osavõtumaksuga, saab saata kuni 15.09.2021 kell 19:45-ni
emaili aadressile voistlused@yess.ee

Kuni 15.09.2021 kella 19:45-ni emaili aadressille
voistlused@yess.ee.

Kui võistlus jääb ära või lükatakse edasi korraldajast
mitteoleneval põhjusel, peab korraldaja sellest teatama
hiljemalt 15.09.2021 kella 23:59-ni e-maili teel osalejatele

Mihhail Strungar: +372 53321533
Jaana Svätski: +372 53982815

10 €, mille kohta väljastatakse osavõtvatele klubidele arved
peale võistlust, vastavalt 15.09.2021 kella 19:45-ks
registreerunud osalejate arvule.

Individuaaldistantside iga ala kolme paremat ujujat
autasustatakse meistrimedaliga ja diplomiga nii absoluut kui
noorte arvestuses. Teateujumise kolme paremat võistkonda
autasustatakse meistrimedalitega ja auhindadega. Igas
vanuseklassis autasustatakse parimat ujujat eriauhinnaga nii
naiste kui meeste arvestuses FINA punktide alusel

Võistlus toimub FINA reeglite alusel. Võistlused on
individuaalsed ja võistkondlikud. Kõik ujumised ujutakse
otseste finaalidena. Vahetused koostatakse eelülesandmise
aegade põhjal, kiiremad eespool, vanuseklasse arvestamata.
Võistlusest osavõtt on omal vastutusel.

50m siseujula, 25m rajad, 6-8 rada, vee sügavus 1,85m ja vee
temperatuur 27,5 C

Poolelektrooniline OMEGA ajavõtusüsteem



PROTESTID

VANUSEKLASSID

Esitatakse kirjalikult korraldajalt saadud blanketile, hiljemalt 15
min peale ala lõppu. Koos protesti esitamisega tuleb tasuda
30 € sularahas iga protesti kohta, mis tagastatakse, kui
protest rahuldatakse

N1 – tüdrukud sa 2007 ja nooremad
N2 – poisid sa 2006 ja nooremad
A1 – naised ABS
A2 –mehed ABS

C. VÕISTLUSTEPROGRAMM

TÄHTIS TEADE!

Alates 9. augustist onAura Keskuse külastamisel kohustuslik esitada COVID tõend.

Vastavalt Vabariigi valitsuse korraldusele kontrollime alates 9. augustist kõigi külastajate (alates 18.eluaastast) COVID
nakkusohutust.
Selleks tuleb veekeskuse külastamisel esitada üks alljärgnevatest tõenditest:

• immuniseerimise tõend (vaktsineerimiskuur läbitud)
• haiguse läbipõdemise tõend
• testi tõend (PCR-test, mis ei ole vanem kui 72 tundi või antigeeni RTD test, mis ei ole vanem kui 48 tundi)

NB! Kõige tõendite puhul peab olema valmidus esitada ka isikut tõendav dokument.
Kohapeal on võimalik osta kiirtest ja teha proov, mis annab ühekordse sisenemise õiguse. Kiirtestiga sisenemise korral
tuleba arvestada 20-30minutilise ajakuluga.

Laupäev 18. september, 2021

Võtmete väljastamine 13:15
Soojendus 13:20-13:50
Võistluste algus 14:00
1. 100 m vab N1,A1

2. 100m vab N2,A2

3. 100m lib N1,A1

4. 100m lib N2,A2

5. 100m rin N1,A1

6. 100m rin N2,A2

7. 100m sel N1,A1

8. 100m sel N2,A2

9. 200m komp N1,A1

10. 200m komp N2,A2

11. 4x50m komb* 2N+2M ABS**

Autasustamine alad 1-11, parimate autasustamine

ReferiiMihhail Strungar (FINA)

*Teatevõistluse ülesandmine lõpeb 30 minutit enne
võistluse algust
**Teateujumine toimub absoluutarvestuses sega
võistkondadele, mis on komplekteeritud organisatsioonide
poolt (klubid, koolid, ettevõtted)


