
EESTI UJUMISLIIDU NOORTESARJA ÜLDJUHEND HOOAJAL 2008/2009

I ÜLDSÄTTED

Käesolev EULi noortesarja juhend reguleerib Eesti noorte võistlusujumisega tegelevate klubide ja  
spordikoolide noortesarja võistlusel osalemise ja võistluste korraldusega seotud küsimusi 2008/2009 hooajal.

Eesti noorte võistlusujumisega tegelevad klubid ja spordikoolid on lähtudes geograafilisest asendist, ujulate 
võistlejate vastuvõtuvõimalustest, koduorganisatsioonide rahalistes võimalustest ning võistlusprogrammi 
osalise muutmise vajadusest, jaotatud kahte tsooni:

1) IDATSOON – Narva, Sillamäe, Kohtla-Järve, Kadrina, Vinni, Tartu, Jõhvi, Paide Türi, Pärnu.
Idatsooni koordinaator on Janno Jürgenson, Tartu Ujumisklubi (tel 5206211, janno@aurakeskus.ee).

2) LÄÄNETSOON – Tallinn, Kuressaare, Maardu, Keila, Haapsalu, Kose, Viimsi.

II VÕISTLUS

Toimumisaeg
Võistlus peab toimuma EUL- i poolt kinnitatud kalenderplaanis fikseeritud päeval ja kellaajal. Juhul, kui tekib 
vajadus muuta kalendris kinnitatud etapi kuupäeva või kohta, peab tsooni koordinaator teavitama kirjalikult 
kaks nädalat ette EULi sekretariaati ja teise tsooni koordinaatorit. Etapi kuupäeva või koha muutust peavad 
kinnitama kirjalikult või telefonitsi kõik selles tsoonis olevad koduorganisatsioonid. Juhul kui üks on vastu, 
lahendab küsimuse EUL juhatus koos vastava tsooni koordinaatoriga. 
Etapid toimuvad tsoonides eraldi, vastavalt vabariiklikule kalendrile EUL komissari kontrolli all. Võistlus 
koosneb kolmest etapist ja finaalvõistlusest.

Registreerimine
Eelülesandmine (koos stardilipikutega) saata 7 (seitse) päeva enne etapi algust tsooni koordinaatorile. Iga 
osavõtja saab etapil startida kahel individuaalalal ja teateujumises.

Mandaat ja võistluste algus
Nii etapi kui ka finaal võistluse mandaadi algus on kell 11:00, soojendusujumine algab 11:30 ja 
võistlus 12:00. 

Osavõtumaks 
Etappide osavõtumaksu määrab tsoonivõistluse korraldaja vastavalt tegelikele kulutustele (baasiüür, 
auhinnad) kooskõlastades selle eelnevalt osalevate pooltega. Osavõtumaksu finaalvõistlusel määrab 
finaalvõistluse juhend.

Reeglid
Võistlus toimub FINA reeglite alusel.
Tsoonide võrdluses pääseb finaali 16 ujujat vastavalt erinevate distantside vanuseklassidele ja soole etappidel 
saadud tulemustele põhjal.

Finaali pääseb 16 ujujat, kui finaal toimub 8-rajalises basseinis. 
Finaali pääseb 12 ujujat, kui finaal toimub 6-rajalises basseinis. 

Ainult üks finaal toimub:
- 400 meetristel distantsidel;
- alal, kus tsooni etappide kokkuvõttes on osalenud 16 või vähem ujujat (või 12 ujujat 6-rajalise ujula puhul);
- alal, kus peale loobumisi on jäänud alla 16. ujuja (alla 12. ujuja 6-rajalise ujula puhul).

Etappide võistlusprotokollid tuleb 4 (nelja) päeva jooksul, peale võistluse lõppu, saata EUL sekretariaati.

Kohtunikud
Igal osavõtval koduorganisatsioonil tuleb olla valmis vajaduse korral loovutama korraldajate käsutusse 
vähemalt 1 (üks) kohtunik.

mailto:janno@aurakeskus.ee


Programm
P-15 – 200 vab,100 rin, 50 vab, 100 lib, 200 sel, 400 ko
T-14 – 200 vab, 100 rin, 50 vab, 100 lib, 200 sel, 400 ko
P-14 – 100 rin, 200 ko, 50 vab, 100 lib, 100 sel, 400 vab
T-13 – 100 rin, 200 ko, 50 vab, 100 lib, 100 sel, 400 vab
P-13 – 50 vab, 100 rin, 200 vab, 100 lib, 100 sel, 100 ko
T-12 – 50 vab, 100 rin, 200 vab, 100 lib, 100 sel, 100 ko
P-12 – 50 vab, 50 rin, 50 lib, 50 sel, 100 ko
T-11 – 50 vab, 50 rin, 50 lib, 50 sel, 100 ko

NB! Vanuseid arvestatakse 2009. aasta 31. detsembri seisuga! 

Etappide programm

I etapp II etapp III etapp

T-11
P-12

50 vab
50rin
50 sel

50 vab
50lib
100 ko

50 rin
50 lib
50 sel
100 ko

T-12
P-13

50 vab
100 rin
100 sel
100 ko

50 vab
100 lib
100 sel
200 vab

200 vab
100 rin
100 lib
100 ko

T-13
P-14

50 vab
100 rin
100 lib
200 ko

50 vab
100 lib
100 sel
400 vab

100 rin
400 vab
100 sel
200 ko

T-14
P-15

200 vab
100 rin
100 lib
50 vab

50 vab
100 rin
200 sel
400 ko

200 vab
100 lib
200 sel
400 ko

Etappide ja finaali ajad
I etapp 08.11.2008 läänetsoon (Tallinn), 08.11.2008 idatsoon (Tartu)
II etapp 07.02.2009 läänetsoon (Tallinn?),  07.02.2009 idatsoon (Kohtla-Järve)
III etapp 09.04.2009 läänetsoon (Haapsalu?), 09.04.2009 idatsoon (Sillamäe)
Finaal 01.06.2009 Keila

Kiiret vett soovides!
Eesti Ujumisliit
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