TABASALU UJUMISKLUBI
MEISTRIVÕISTLUSED UJUMISES 2013
JUHEND
I EESMÄRK
1. Pakkuda võistlemise võimalusi Tabasalu Ujumisklubi õpilastele, Harku valla elanikele
ning kutsutud külalisvõistlejatele.
2. Selgitada Harku valla 2013. a meistrid ujumises laste, noorte, juunioride, täiskasvanute
ja veteranide vanuseklassides ning üldarvestuses.
II AEG JA KOHT
3. Võistlused toimuvad 21. aprillil 2013. a Õismäe Vabaajakeskuse 25m, 6 rajaga ujulas.
Õismäe Vabaajakeskus asub aadressil Ehitajate tee 109A/2 Tallinn
Võistluse ajakava:
Võistlejate registreerimine - 9.15 - 9.45
Soojendusujumine - 9.45 - 10.00
Võistluste avamine ja algus - 10.00
kl. 10.00 Lapsed, poisid ja tüdrukud 2003 ja nooremad
kl. ~11.00 Autasustamine
kl. ~11.15 Soojendusujumine (peale laste autasustamist)
kl. ~11.30 Noored, Juuniorid, Mehed, Naised, Veteranid
kl. ~12.30 Autasustamine
III OSAVÕTJAD
4. Võistlustest lubatakse osa võtta kõikidel Harku vallas elavatel sportlastel ning klubi
poolt kutsutud külalisvõistlejad
IV REGISTREERIMINE
5. Registreerimisel tuleb täita osavõtja kaardid, millel näidatakse ära:
1) võistleja nimi; 2) ujumisviis ja eeldatav aeg; 3) sünniaasta; 4) vanuseklass kus
võisteldakse; 5) klubi nimetus

15. aprilliks eelregistreerimine e-mailile tabasalu@ujumisklubi.ee
1) võistleja nimi; 2) ujumisviis ja eeldatav aeg; 3) sünniaasta; 4) vanuseklass kus
võisteldakse; 5) klubi nimetus
V VÕISTLUSTE PROGRAMM
6. Võistluste vanuseklassid ja distantsid on alljärgnevad:
Lapsed -poisid - sünd. 2004 ja hiljem
-tüdrukud - sünd. 2005 ja hiljem

(kavas 25 m vabalt-, 25 m rinnuli- ja 25 m seliliujumine)
Noored -poisid - sünd. 2002-2003
-tüdrukud - sünd. 2003-2004

(kavas 25 m liblikat-, 50 m vabalt-, 50 m rinnuli- ja 50 m seliliujumine)
-poisid - sünd. 1997-2001
-tüdrukud - sünd. 1999-2002

(kavas 50 m vabalt-, 50 m rinnuli-, 50 m liblikat ja 50 m seliliujumine)
Juuniorid -noormehed - sünd. 1995-1996
-neiud - sünd. 1997-1998

(kavas 100 m vabalt-, 100 m rinnuli-, 100 m liblikat ja 100 m seliliujumine)
Mehed - sünd. 1994 ja varem
Naised - sünd. 1996 ja varem

(kavas 100 m vabalt-, 100 m rinnuli-, 50 m liblikat ja 100 m seliliujumine)
Veteranid -meesveteranid - sünd. 1973 ja varem
-naisveteranid - sünd. 1978 ja varem

(kavas 100 m vabalt, 100 m rinnuli, 100 m selili)
Veteranid 60-aastased ja vanemad

(kavas 50m vabalt,50 m rinnuli,50 m selili)

7. Distantside ja vanusegruppide järjekord:
a) stiilid 1) kõikide vanusegruppide vabaltujumised; 2) - rinnuliujumised;
3) - liblikujumised 4)-seliliujumised
b) vanused kõikide ujumisviiside juures kehtib järgmine järjekord: tüdrukud - poisid neiud - noormehed - naised - mehed - naisveteranid - meesveteranid.
Iga järgnev vanuseklass ja ujumisviis algab koheselt peale eelmise lõppu.

VI PAREMUSJÄRJESTUSE SELGITAMINE JA AUTASUSTAMINIE
8. Individuaalne paremusjärjestus selgitatakse vastava vanuseklassi distantsi läbimiseks
kulutatud aegade järgi. Finaalujumisi ei korraldata.
9. Autasustatakse kõikide vanuseklasside kõikidel distantsidel I – III kohale tulnud
sportlasi.
VII MAJANDAMINE
10. Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kannab Tabasalu Ujumisklubi. Sportlaste
lähetamisega ja toitlustamisega seotud kulud kannab võistleja ise.
VIII ÜLDISELT
11. Täpsemat informatsiooni võistluste kohta saab telefonil 55672997 Reet Männik,
Andrus Jaamul 55577222, Raul Tomberg 5111667
NB. Pealtvaatajaid lubatakse basseiniruumi kaasa elama vaid kaasa võetud puhaste
“plätudega” või paljajalu.

NB! Võistlusest toimub reaalajas videoülekanne Tabasalu Ujumisklubi
veebilehel.
Toetajad:

