
 
 

EESTI LAHTISED AVAVEEUJUMISE MEISTRIVÕISTLUSED  
10 km MARATONUJUMINE 

JUHEND 2021 

 
Aeg ja koht 
Võistlused toimuvad 12. augustil 2021. a Otepää vallas, Pühajärves. 
Võistluskeskus asub Pühajärve rannas. 
 
Võistluste peakorraldaja on Eesti Ujumisliit koostöös Meisterujumise U-Klubiga. 
 
Distantsid ja vanuseklassid 
Meistrivõistluste distants 

● 10 km  absoluutklass 
- Eesti meistrivõistluste arvestuses osalevad kõik ujujad, kes vastavad 2020/21 
hooaja üldjuhendis toodud tingimustele ja omavad 2020/2021 a EUL-i litsentsi. 
- Distants on tähistatud poidega. Üks ring on 1,25 km, mida ujutakse 8 korda. 
 
Meistrivõistluste väline distants 

● 4 x 1,25 km teateujumine  2M+2N   absoluutklass  
juuniorid (s.a. 2003 ja nooremad) 
noored (s.a 2005 ja nooremad) 
masters -199 
masters 200+ 

 
- Vanuseklassi kuulumist arvestatakse 31.12.2021 seisuga ja mastersitel 4 võistleja vanuste summana 
(masters võistkonna liige ei tohi olla alla 25.a). 
 
Ajakava 
15:30-16:15 stardimaterjalide väljastamine  
16:30 10 km start 
16:35  4x1,25 km start 
19:00 Teatevõistluse autasustamine 
19:30 Meistrivõistluste autasustamine.  
 
Korraldus 
Võistluse korraldamise aluseks on FINA võistlusmäärused ja EULi võistluste üldjuhend. 
Võistlustel on elektrooniline ajavõtt kiipidega. 
16- aastased ja vanemad osalejad vastutavad oma tervisliku seisundi eest isiklikult, mida nad 
tõendavad allkirjaga tervisliku seisundi deklaratsioonil (TSD). Alla 16-aastaste osalejate 
tervisliku seisundi eest vastutab allkirjaga TSD-l lapsevanem või treener. 
Võistlused toimuvad vaid juhul, kui veetemperatuur on vähemalt 16 kraadi.  
NB! Korraldajal on õigus distantside pikkust lühendada olenevalt ilmastikutingimustest hiljemalt 
võistluspäeva hommikul. 
 
Autasustamine 
10 km distantsi kolme parimat meest ja naist autasustatakse meistrivõistluste medalitega. 
Teateujumiste kolme parimat võistkonda igas vanuseklassis autasustatakse medalitega. 
 
 
 
 



 
 
Registreerimine ja stardimaks 
Registreerida saab meiliaadressil avavesi@swimming.ee 
Eelregistreerimisel hiljemalt 8. augustil on stardimaks: 
10 km   15 eurot 
4x1,25 km 40 eurot / võistkond 
Registreerudes  9.-11. juuli on stardimaks: 
10 km  20 eurot 
4x1,25 km 60 eurot / võistkond 
 
Stardimaks tuleb tasuda Eesti Ujumisliidu arvele EE142200221002100431, selgitusse „nimi/klubi 
ja Eesti avavee MV “. 
Kohapeal registreerimist ei toimu!  
Teatevõistkonna liikmeid võib vahetada. 
 
Muud tingimused ja täpsustused 
Lubatud ujumisriietus 
Lubatud on täispikad tekstiilist ujumistrikood, mis ei kata kaela ja õlgasid ega ulatu allapoole 
pahkluud (FINA BL 8.4) ning kostüümil ei tohi olla lukke, haake jm kinnitusvahendeid (FINA 
requirements for swimwear approval 4.1.6). 
Kasutada võib ujumisprille, maksimaalset kahte (2) ujumismütsi, ninaklambrit ja kõrvatroppe 
(FINA määrus OWS 6.10). 
Alla 20 C veetemperatuuri puhul on vastavalt FINA reeglitele kalipsod lubatud. 
Meistrivõistlustel on ajalimiit 3h, teateujumisel 2h 
Kõik juhendis käsitlemata või vaidlusalased küsimused lahendab peakohtunik koostöös 
võistluste korralduskomiteega. 
 
Täpsustav info:  
Kristiina Arusoo, +372 5665 6831, avavesi@swimming.ee 
 
 
 


