
 

 
 

 

KORRALDUS  

Võistlust organiseerivad SILLAMÄE UK, Spordiklubi GARANT, AKTIIV UK 

EESMÄRK  

Pakkuda noortele ujujatele üle Eesti võistlemise võimalusi.  Selgitada välja etappide ning 

finaalvõistluse parimad.  Anda kogemusi noortele ujujatele, kes järgmistel aastatel osalevad EUL 

Noortesarjas.  

REEGLID 

 Võistlus toimub FINA reeglite alusel.  

 Ajavõtt: Poolelektrooniline ALGE ajavõtusüsteem 

 Võistlussarjas toimub kolm etappi ning finaal. 

 Võistluste algus kell 12.00, soojendusujumine 11.15-11.45. 

 Kõikides vanusklassides saab startida võistluspäeval kavas olevatest aladest valikuliselt kahel 

alal. 

 Iga etappi lõpus ujutakse 6x50 vabalt mix teateujumist (igast vanuseklassist 1 pois ja 1 tüdruk). 

 Finaali pääseb etappidel saadud tulemuste põhjal igal alal kõikides vanuseklassides 16 parimat 

poissi ja 16 tüdrukut. Juhul kui kokku distantsil osales vähem kui 16 ujujat, siis finaalis osaleb 

ainult 8 parimat ujujat. 

 Minimaalne lubatud osavõtjate arv per klubi on 15 last. 

 

VANUSEKLASSID JA PROGRAMM 

Vanuseklass 

III 

Tüdrukud 2010 s.a. ja nooremad 

Poisid 2009 s.a. ja nooremad 

50vab, 50sel, 50rin  

50lib (ainult 3 etapp) 

Vanuseklass 

II 

Tüdrukud 2009 s.a. 

Poisid 2008 s.a. 

50vab, 50sel, 50rin, 50lib, 100vab, 

100ko 

Vanuseklass 

I 

Tüdrukud 2008 s.a. 

Poisid 2007 s.a. 
100sel, 50rin, 50lib, 200vab, 100ko 

 



 

REGISTREERIMINE ja MAHAVÕTMISED 

 Võistlused toimuvad EELREGISTREERIMISEGA, hiljemalt võistlusnädala esmapäeva õhtuks kella 

23:59ni läbi www.swimranking.net portaali. 

 Hilinenud ülesandmisi (20€ per laps) saab saata hiljemalt võistlusnädala reede õhtuks kella 

23:59ni. 

 Finaaletapi korraldaja saadab 30 päeva enne finaalvõistluse toimumist etappidest osa võtnud 

klubidele finaalvõistlusele pääsenute nimekirja. 

 Võisteljaid saab maha võtta kuni võistluspäeva 11:30ni hommikul. 

 Kõik muud küsimused seoses registreerimisega/mahavõtmisega saab saata: swim@siluk.ee  

 

PAREMUSJÄRJESTUSE SELGITAMINE JA AUTASUSTAMINIE  

 Individuaalne paremusjärjestus selgitatakse igal etapil. 

 Autasustatakse kõikide vanuseklasside kõikidel distantsidel I – III kohale tulnud sportlasi 

võistlussarja medaliga. 

 Autasustamine toimub läbiviidud alade järjestuses. 

 Igal etapil valitakse vanuseklasside parim poiss ja tüdruk, keda autasustatakse eriauhinnaga. 

 Finaalis autasustatakse esikolmikut ka Arena või Speedo auhindadega. 

 

OSAVÕTUTASU 

Võistluste ühe etapi või finaalvõistluse osavõtutasu on 10€, mille kohta väljastatakse osavõtvatele 

klubidele arved peale võistlust vastavalt osalenud startide arvule.  

PROTESTID 

Esitada kirjalikult korraldajalt saadud blanketile, hiljemalt 15 min peale ala lõppu, koos protesti 

esitamisega tuleb tasuda 30€ per protest sularahas, mis tagastatakse, kui protest rahuldatakse. 

INFORMATSIOON 

Korralduslikud küsimused: Toomas Paju: toomas.paju@garant.ee / (+372) 5295 479 

 

1 ETAPP 2 ETAPP 3 ETAPP FINAAL 

05.11.2017 25.02.2018 21.04.2018 26.05.2018 

Tallinn 

Sõle 40a 

Sillamäe 

Kesk 28 

Tallinn 

Sõle 40a 

Keila 

Paldiski maantee 17 

 50 vab 
 100 sel 
50 sel 

       50 lib (I, II) 
   100 vab 
   200 vab 

 

               50 rin 
               100 ko 

50 sel 
   100 vab 
   200 vab 

 

 50 vab 
50 rin 

  100 sel 
50 lib 

 100 ko 
 

               100 ko 
               50 vab 

50 rin 
50 sel 

  100 sel 
50 lib 

    100 vab 
    200 vab 

6x50 vab (2+2+2) 6x50 vab (2+2+2) 6x50 vab (2+2+2) 6x50 vab (2+2+2) 
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