RAE VALLA LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED
UJUMISES 2020
JUHEND
EESMÄRK: Arendada ujumissporti Rae Valla elanike seas. Luua võistlemisvõimalusi harrastajatele.
Selgitada valla parimad ujujad.
AEG JA KOHT: Võistlused toimuvad laupäeval 7 märtsil 2020 Rae Valla Spordikeskuse Jüri Spordihoone
ujulas.
Registreerimine toimub 1. märtsini lingil: https://forms.gle/o6fZvK78S6RLRRAq9

Klubid saavad registreerida www.swimrankings.net kaudu.
Võislused on individuaalsed ja peetakse vanuseklassides.
Ajakava:
1 osa sissepääas ujulass 9:20, soojendus 9:30-9:55, võistluste algus 10:00
2013 sünniaasta ja nooremad lapsed

25 vabalt ja 25 selili

2012 sünniaasta lapsed

25 vabalt ja 25 selili

2011 sünniaasta lapsed

25 vabalt ja 25 selili

2 0sa sissepääas ujulasse 11:50, soojendus 12- 12:25, võistluste algus 12:30
2010 sünniaasta lapsed

50 vabalt ja 50 selili

2009 sünniaasta lapsed

50 vabalt ja 50 selili

2008 sünniaasta lapsed

50 vabalt ja 50 selili

3 osa: sissepääas ujulasse 14:50, soojendus kuni 15:30, võistluste algus 15:35
2003-2007 sünniaasta noored

100 vabalt ja 100 selili

2002 ja vanemad edasijõudnud

100 vabalt

Veteranid ja harrastajad 1985 s.a ja vanemad 100 vabalt

Võistlused toimuvad vabalt ja seliliujumise stiilides. Alustatakse vabalt ujumisest ja seejärel toimub
samas järjekorras seliliujumine. Alustavad tüdrukud.
Autasustamine:
Iga vanuseklassi iga distantsi kolme paremat autasustatakse karikaga. Igale osalejale paneb magusa
auhinna välja kommivabrik Kalev. Võistlust toetavad Kalev (alates 12. eluaastast), Lenne, LI-Ning,
Eugesta, Arena ja Rae vald.
Kui osalejate arv jääb alla nelja, autasustatakse ainult esikohta. Kui osalejate arv jääb alla kolme, on
korraldajatel võistlusgruppi mitte avama.
Kui ühes võistlusklassis on alla kolme osaleja, siis seda võistlusklassi võidakse mitte avada. Kui on alla
nelja osaleja, siis antakse välja ainult esikoht.
Lisainformatsioon:
Kõik juhendis määratlemata ja lahendamist nõudvad küsimused lahendatakse ja otsustatakse
kohapeal peakohtunikuga.
Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.
NB! Võistluste ajakava võib muutuda peale kõikide osalejate registreerimise. Osalejatele saadetakse
muudatuste korral info e-posti teel peale 05. märtsi.
Tulemused ja stardiprotokollid: https://live.swimrankings.net/27252/
Kontakt:
Vladimir Kunitsõn 55 69 25 69
info@skfortuna.ee

