2019
28, september
Aura keskus, Tartu
algus 10:00

A. ÜLDISED REGULATSIOONID
KORRALDAJA
KUUPÄEV
KOHT
OSAVÕTJAD

ÜLESANDMISED

TUK www.tuk.ee
28.09.2019
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 24.09.2019 kella 23:59-ni. Võistlustele
ülesandmine toimub Swimrankingu keskonnas. Hilinenud
ülesandmisi, 12 € per osavõtumaks, saab saata kuni
26.09.2019 kell 19:45-ni emaili aadressile
voistlused@tuk.ee

MAHAVÕTMISED

26.09.2019 kella 19:45-ni saab võistlejaid maha võtta
emaili aadressil voistlused@tuk.ee.

INFORMATSIOON

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

OSAVÕTUMAKS

AUTASUSTAMINE

2019

8 €, mille kohta väljastatakse osavõtvatele klubidele arved
peale võistlust, vastavalt registreerunud osalejate arvule
26.09.2019 kella 19:45-ni. Väljaspool arvestust
võistlejatele osavõtutasu 12€, mis tuleb tasuda sularahas
kohapeal
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

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,
vanuseklasse
arvestamata. Võistlusest osavõtt on omal vastutusel

UJULA

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

AJAVÕTT

Poolelektrooniline OMEGA ajavõtusüsteem

2019

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 2005 ja nooremad
N2 – poisid sa 2004 ja nooremad
A1 – naised ABS
A2 – mehed ABS

C. VÕISTLUSTE PROGRAMM
Laupäev 28. september, 2019
Maja avatakse 9:00
Soojendus 9:15-9:45
Võistluste algus 10:00
1.

100 m vab

N1,A1

2.

100 m vab

N2,A2

3.

100 m lib

N1,A1

4.

100 m lib

N2,A2

5.

100 m rin

N1,A1

6.

100 m rin

N2,A2

7.

100 m sel

N1,A1

8.

100 m sel

N2,A2

9.

200 m komp

N1,A1

10.

200 m komp

N2,A2

11.

4x50 m komb*

2N+2M ABS**

Autasustamine alad 1-11, parimate autasustamine
Referii Mihhail Strungar (FINA)

*Teatevõistluse ülesandmine lõpeb
30 minutit enne võistluse algust
**Teateujumine toimub absoluutarvestuses

segavõistkondadele, mis on komplekteeritud
organisatsioonide poolt (klubid, koolid, ettevõtted)

