
  

 

                                                   
         

 

XXVIII EESTI LAHTISED AVAVEEUJUMISE 

MEISTRIVÕISTLUSED 
 

JUHEND 2018 
 
 

Aeg ja koht 
Võistlused toimuvad 18. augustil kell 17:30 2018. a. Elvas, Verevi järves.  
 

Distantsid ja vanuseklassid 

 5 km    absoluutklass 
  juuniorid (s.a.2000 – 2001) 
  masters 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54 

 3 km    noored (s.a.2002 – 2004) 
  masters 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84 jne 

 
- Eesti meistrivõistluste arvestuses osalevad kõik ujujad, kes vastavad 2017/18 

hooaja üldjuhendis toodud tingimustele ja omavad 2017/2018 a EUL-i litsentsi.   
- Masters meistrivõistluste arvestuses osalevad ka välisriikide litsentseeritud 

ujujad. 
- Vanuseklassi kuulumist arvestatakse 31.12.2018 seisuga. 
- Distantsid on tähistatud poidega.  
- 5 ja 3 km start antakse üheaegselt. 3 km distantsil osalejad võivad jätkata ujumist 

5  km absoluutarvestuses, olles eelnevalt fikseerinud nõuetekohaselt 3 km aja. Sel 
juhul tuleb ennast eelnevalt registreerida ka  5 km distantsile.  
 

NB! Korraldajal on õigus distantside pikkust lühendada olenevalt ilmastikutingimustest 
hiljemalt võistluspäeva hommikul.   
 
Korraldus 
Võistluse korraldamise aluseks on FINA võistlusmäärused ja EULi võistluste üldjuhend. 
Võistluste peakorraldaja on Eesti Ujumisliit. 
Suure osalejate arvu korral antakse start lainetena. 
Võistlustel on elektrooniline ajavõtt kiipidega. 
16- aastased ja vanemad osalejad vastutavad oma tervisliku seisundi eest isiklikult, mida nad 
tõendavad allkirjaga tervisliku seisundi deklaratsioonil (TSD). Alla 16-aastaste osalejate 
tervisliku seisundi eest vastutab allkirjaga TSD-l lapsevanem või treener. 
Võistlused toimuvad vaid juhul, kui veetemperatuur on vähemalt 16 kraadi. 
 
Autasustamine 
Vanuseklasside kolme paremat autasustatakse medalitega. 
Autasustamine algab 15 min pärast viimase osaleja lõpetamist (hiljemalt 19:45). 
 

 
 



  

 

                                                   
         

 
 
 
Registreerimine ja stardimaks 
Registreerida saab Google vormiga  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDEnPhz8SazDBvdkvcMYCTJoel7RsvXFK_Y82a
AbnXBy4cvg/viewform 
 

Eelregistreerimisel hiljemalt 10. augustiks on  stardimaks 15 eurot. Registreerudes 11.-16. 
augustil on stardimaks 20 eurot.   
Stardimaks tuleb tasuda Eesti Ujumisliidu arvele EE142200221002100431, selgitusse „nimi ja 
Eesti avavee MV “.  
Kohapeal registeerimist ei toimu! 
 
Muud tingimused 
Lubatud ujumisriietus 
Vastavalt EUL-i otsusele on lubatud täispikad tekstiilist ujumistrikood, mis ei kata kaela ja 
õlgasid ega ulatu allapoole pahkluud ning  kostüümil ei tohi olla lukke, haake jm 
kinnitusvahendeid (FINA requirements for swimwear approval 3.1.4).  
Kasutada võib ujumisprille, maksimaalset kahte (2) ujumismütsi, ninaklambrit ja kõrvatroppe 
(FINA määrus OWS 6.9). 
Kalipsod ei ole lubatud. 
 
Võistlustel on ajalimiit 2h    
 
Kõik juhendis käsitlemata või vaidlusalased küsimused lahendab EULi kohtunike komisjon. 
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