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Võistlused toimuvad 20.-22. juuni 2021, Tartus AURA Veekeskuse 8-rajalises 50-meetrises ujulas 9-osalisena.
Võistluse korraldaja Eesti Ujumisliit koostöös MTÜ-ga Yess.
Võistlus toimub elektroonilise ajavõtusüsteemiga.
Võistlused viiakse läbi eelujumistega (kiiremad ja aeglasemad vahetused eraldi osadena) ja finaalidena.
Finaalid - üks vahetus 50 m, 100 m ja 200 m distantsidel (A finaal), 400 m, 800 m ja 1500 m distantsidel õhtuses osas
üks kiireim vahetus, vanuseklassid eraldi.
Võistlusosade programm algab naiste alaga.
Ülesandmised (arvestamata normatiivi aga mitte vähem kui 300 FINA punkti) esitada Swimrankingusse hiljemalt
14.06.2021 kell 23:59.
Osalejate piirangute korral toimuvad teatevõistlused ainult õhtustes osades, üks vahetus mõlemale vanuseklassile.
EUL kinnitab 14.06.21 osalejate arvu ühes võistlusosas vastavalt kehtivatele piirangutele.
Piirangute korral valitakse ujujad aladele rankingutabeli alusel, mis on koostatud EULi poolt 50 m ja 25 m ujula
tulemuste FINA punktide põhjal (vahemikus 01.01.2019 – 12.06.2021). Valiku tegemisel arvestatakse juuniore ja noori
eraldi.
Startipääsenud ujujate nimekirjad saadetakse klubidele üle kontrollimiseks 16.06.2021
Klubid saavad vajadusel teha muudatusi kuni 17.06.2021 kell 23:59
Stardiprotokollid väljastatakse 48 tundi enne ehk hiljemalt 18.06.2021 kell 9:00
Stardimaks 9 eurot tasuda EUL poolt esitatud arve alusel, vastavalt kinnitatud stardiprotokolli järgi.
Võistluste algusajad*:
Hommikused osad:
I osa
soojendus kl 08:15,
stardid kl 09:00
Hommikused osad:
II osa soojendus kl 10:45,
stardid kl 11:30
Õhtused osad:
soojendus kl 17:00,
stardid kl 17:45
*Täpne ajakava selgub pärast ülesandmiste lõppu (puudutab peamiselt hommikuse II osa algust).
Stardist loobumine vastavalt hooaja 2020/2021 võistluste üldjuhendi § X.

VÕISTLUSPROGRAMM
1. päev – P, 20. juuni
Eelujumised (kaks osa)
50 m vabalt
200 m selili
100 m rinnuli

2. päev – E, 21. juuni
Eelujumised (kaks osa)
100 m vabalt
50 m selili
200 m rinnuli

400 m vabalt aeglasemad vahetused
100 m liblikat
200 m kompleksi

200 m liblikat
800 m vabalt N aeglasemad vahetused
1500 m vabalt M aeglasemad vahetused

3. päev – T, 22. juuni
Eelujumised (kaks osa)
50 m rinnuli
200 m vabalt
100 m selili
400 m kompleksi aeglasemad
vahetused

50 m liblikat
4x200 m vabalt *

4x100 m kombineeritult *
Finaalid
50 m vabalt – A finaal
200 m selili – A finaal
100 m rinnuli – A finaal
400 m vabalt - kiirem vahetus
100 m liblikat – A finaal
200 m kompleksi –A finaal
4x100 m vabalt (mix)
* piirangute puhul ei toimu
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Finaalid
100 m vabalt – A finaal
50 m selili – A finaal
200 m rinnuli – A finaal
200 m liblikat – A finaal
800 m vabalt - kiirem vahetus
1500 m vabalt - kiirem vahetus
4x100 m vabalt, M/N

Finaalid
50 m rinnuli – A finaal
200 m vabalt – A finaal
100 m selili - Afinaal
50 m liblikat – A finaal
400 m kompleksi - kiirem vahetus
4x100 m kombineeritult (mix)

Eesti noorte ja juunioride meistreid, II ja III koha võitjaid autasustatakse medalitega.
Muud võistluste korraldamise ja läbiviimisega seotud küsimused lahendatakse FINA võistlusmääruste ja EULi
võistluste üldjuhendi põhjal.
Majutus- ja lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon.

Nõuded seoses COVID 19 riski ennetamise ja ohutuse tagamisega*:
• Võistlustel tohivad osaleda ainult terved sportlased, treenerid ja kohtunikud
• Võistlustel osalemisega kinnitab sportlane (alaealise puhul lapsevanem), treener ja kohtunik, et:
tal puuduvad koroonaviiruse haigussümptomid (palavik üle 37.5 C, köha, kurguvalu, hingamisraskused,
õhupuudus, maitse- ja lõhnatundlikkuse kadu, lihasvalu);
tal ei ole kehtivat karantiini või liikumisvabaduse piirangut (eriti oluline, kui oled viibinud välisriigis);
ta ei ole viimase 14 päeva jooksul teadaolevalt puutunud kokku COVID-19 haigega;
ta on teadlik, et hoolimata kasutuselevõetud ettevaatusabinõudest, säilib avalikus ruumis inimeste või
saastunud pindadega kokku puutudes oht nakatuda. Kannan ise kõiki haigestumisega seonduvaid riske.
• Võistlustel osalev klubi on kohustatud eelnevates punktides toodud info edastama kõikidele oma klubi võistlustel
osalevatele ujujatele ja treeneritele.
• Pealtvaatajaid ujulasse ei lubata.

