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Võistlused toimuvad 15.-17. aprillini 2022, Tartus Aura veekeskuses.
Võistluse korraldaja on Eesti Ujumisliit koostöös MTÜ Yess.
Võistlused toimuvad 6 osalisena 50 m siseujulas, 8 rajal elektroonilise ajamõõtmissüsteemiga.
Võistlused viiakse läbi eelujumiste ja finaalidena.
o 50 m ja 100 m distantsid - A+B* finaalid
o 200 m distantsid - A finaal
o 400 m, 800 m, 1500 m distantside kiiremad vahetused õhtuses osas
* B finaal toimub juhul, kui eelujumisest osaleb vähemalt 24 ujujat
Võistlusosade programm algab naiste alaga (va 4x100 vabalt).
Ülesandmised (sh. teateujumised) esitada hiljemalt 7 kalendripäeva enne võistlust Swimrankingusse. Ülesandmine lõpeb
08.04.2022. kell 23:59.
Teateujumise nimelised ülesandmised esitada kirjalikult võistluste sekretariaati hiljemalt 30 minutit enne selle võistlusosa
algust.
Stardimaks 11 eurot tasuda EUL poolt esitatud arve alusel, vastavalt avalikustatud stardiprotokolli järgi.
Korraldaja saadab klubidele ülesandmised ülekontrollimiseks hiljemalt 4 kalendripäeva enne võistluste algust.
Stardiprotokoll avalikustatakse 48 tundi enne esimest võistluspäeva EUL kodulehel www.swimming.ee
Võistluste algusajad:
Hommikused osad:
soojendus kl 08:30,
stardid kl 09:30
Õhtused osad*:
soojendus kl 16:00,
stardid kl 17:00
* 17. aprilli õhtune osa:
soojendus kl 15:00
stardid kl 16:00

Võistlusprogramm:
1. päev, 15.04.2022
Eelujumised
50 m vabalt
200 m selili
100 m rinnuli
400 m vabalt
(aeglasemad vahetused)
100 m liblikat
200 m kompleksi
Finaalid
50 m vabalt – A ja B finaal
50 m vabalt (paraujumine)
200 m selili – A finaal
100 m rinnuli – A ja B finaal
400 m vabalt
(kiireim vahetus)









200 m liblikat

3. päev, 17.04.2022
Eelujumised ja finaalid
50 m liblikat
200 m vabalt
100 m selili
400 m kompleksi
(aeglasemad vahetused)
50 m rinnuli

4x100 m kombineeritult – finaal
1500 m vabalt
(aeglasemad vahetused)
Finaalid
100 m vabalt – A ja B finaal
50 m selili (paraujumine)
50 m selili – A ja B finaal
200 m rinnuli – A finaal

Finaalid
50 m liblikat – A ja B finaal
50 m liblikat (paraujumine)
200 m vabalt – A finaal
100 m selili – A ja B finaal

200 m liblikat – A finaal

50 m rinnuli – A ja B finaal

100 m liblikat – A ja B finaal

4x100 m vabalt

200 m kompleksi – A finaal

1500 m vabalt
(kiireim vahetus)

4x100 m vabalt
(segavõistkonnad)


2. päev, 16.04.2022
Eelujumised ja finaalid
100 m vabalt
50 m selili
200 m rinnuli

4x200 m vabalt – finaal

400 m kompleksi
(kiireim vahetus)
4x100 m kombineeritult
(segavõistkonnad)
800 m vabalt
(kiireim vahetus)

Eesti meistrivõistlustel ei ole ajalist normitäitmise piirangut – kõik, kes on täitnud kunagi kehtiva normi ja see on tõendatav,
pääsevad starti.
Eesti meistrivõistlustel pääseb starti NT-ga ka 25m ujulas täidetud normi alusel.
Autasustamine: Eesti meistrit, II ja III koha võitjaid autasustatakse medalitega.
Võistluse korraldamise aluseks on FINA võistlusmäärused ja EULi võistluste üldjuhend.
Majutus- ja lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon.
Võistlustest osavõtt on ujuja omal vastutusel.
Võistkondade esindajate tehniline koosolek toimub võistlustele eelneva päeva õhtul. Täpne koht ja kellaaeg antakse teada
vähemalt 2 päeva enne võistluste algust.
Autasustamisel osalemine on kohustuslik. Medali saab kätte ainult vastava ala autasustamiseks ettenähtud ajal.

