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EESTI 2015. A. LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED LESTAUJUMISES 
 

VÕISTLUSJUHEND 
 

1.   EESMÄRK 

 
Selgitada välja Eesti 2015. a. meistrid lestaujumises. 

 
2.   AEG JA KOHT 

 
Laupäeval ja pühapäeval 2.-3. mai 2015 Tallinnas Nõmme ujulas. 2.mail võistluse 

algus kell 14:15. Sissepääs ujulasse kell 13:30. 3.mail võistluste algus 9:45, sissepääs 

ujulasse 9:00. 

 
NB! Palume 2.mail ujula fuajeesse tulla mitte varem kui 13:30, kui algab sissepääs 

ujulasse! 

 
3.   VÕISTLEJAD JA OSAVÕTT 

 
-    Võistlused viiakse läbi CMASi rahvusvaheliste võistlusmääruste järgi 

- Võistlused on individuaalsed ning arvestust peetakse absoluutarvestuses ja kahes 

noorteklassis: 

1.   1998 a. ja varem sündinud mehed ja naised 

2.   1998 – 1999 sündinud neiud ja noormehed 

3.   2000 a. ja hiljem sündinud tüdrukud ja poisid 

 
-    Võistlejad  peavad  omama  Eesti  Allveeliidu  litsentsi  2015  aastaks.  Litsentsi 

puudumisel stardimaks 15€. 

- Eesti noortemeistrid selgitatakse: 50m sukeldumises, 100m bi-fins ujumise, 200m 

lestaujumises ja 800m lestaujumises. 

-    Noortealadel võistlejad peavad olema suutelised täitma III spordijärku. 

-    Absoluutklassis lubatakse võistlema II järku omavad sportlased ja noorteklassis III 

järku omavad sportlased. 

-    Stardinormatiivid bi-fins aladel: 

o 50m bi-fins           naised 0.35,0 min; mehed 0.30,0 min 
o 100m bi-fins         naised 1.15,0 min; mehed 1.05,0 min 
o 100m bi-fins         neiud/tüdrukud ja noormehed/poisid 1.20,0 min 

 
Võistlejad, kes ei täida norme diskvalifitseeritakse ning lõpp-protokolli alusel on 

klubi kohustatud tasuma iga sportlase pealt Eesti Allveeliidule leppetrahvi 

valeandmete esitamise eest 5€. 

 
4.   VÕISTLUSALAD JA PROGRAMM 

 
2. mai 
100 m lestaujumine                naised, mehed 

 
50 m bi-fins                            naised, mehed
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400 m lestaujumine                naised, mehed 

 
50 m lestaujumine                  naised, mehed 

 
3. mai 
100 m bi-fins                          naised, mehed; neiud/noormehed 1998-1999; 

poisid/tüdrukud 2000 a. ja nooremad 

 
200 m lestaujumine                naised, mehed, neiud/noormehed 1998-1999; 

poisid/tüdrukud 2000 a. ja nooremad 

 
50 m sukeldumine                  naised, mehed, neiud/noormehed 1998-1999 

 
800 m lestaujumine                naised, mehed, neiud/noormehed 1998-1999; 

poisid/tüdrukud 2000 a. ja nooremad 

 
4 x 100 m teateujumine          naised, mehed 

 
5.   AUTASUSTAMINE 

 
I, II ja III koha võitjaid autasustatakse Eesti meistrivõistluste medaliga. 

 
6.   REGISTREERIMINE 

 
Võistlejate nimekiri peab olema esitatud hiljemalt  25. aprilliks 2015 Eesti 

Allveeliidu registreerimisvormil, mis on juhendiga kaasas. Võistlejate nimekiri tuleb 

saata e-posti teel         aadressile          eesti.allveeliit@gmail.com         ja         Rein         

Kompusele rein.kompus@gmail.com.     Hiljem  või  mõnel  muul  viisil  esitatud  

võistlejate  nimekirja   ei aktsepteerita. 
 

NB! Vastavalt EAL juhatuse otsusele annab iga klubi lestaujumise võistluste 

läbiviimiseks 2 täisealist kohtunikku. 
 

 
 

Eesti Allveeliit  

E-post:  eesti.allveeliit@gmail.com 
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