JÕGEVAMAA NOORTE UJUMISE MEISTRIVÕISTLUSED
J u h e n d - 2007
Eesmärk
Populariseerida ujumist noorte hulgas, pakkudes neile võistlemisvõimalusi ja selgitada
vanuseklasside parimad.
Selgitada parimad omavalitsused ja koolid noorte ujumises.

Aeg ja koht
Võistlused toimuvad 14. märtsil 2007.a.a algusega kell 10.00 Kuremaa ujulas
Registreerimine alates kella 9.00 –st. Soojendusujumine 9.30 – 10.00.

Osavõtjad
Võistlustel osalevad Jõgevamaa omavalitsustes elavad või õppivad noored.
Kohtunikel on õigus küsida enne võistlust vanust tõendavat dokumenti.

Vanuseklassid ja võistlusdistantsid
E1996 ja nooremad
D1994 – 1995
C1992 – 1993
B1990 – 1991
A1989 ja 19.a. kaasa arvates
Teateujumine 8 x 25 m vabalt
D ja nooremad
C ja vanemad

T,P
25 m vabalt
T,P
50 m vabalt
T,P
50 m vabalt
T,P
50 m vabalt
T,P
50 m vabalt
4T + 4P (vanus pole oluline)
T,P
50 m rinnuli, 50 m selili
T,P
50 m rinnuli, 50 m selili

Paremusjärjestuse selgitamine
Üldvõitja (omavalitsus ja gümnaasium, põhikool, algkool) paremuse selgitamisel läheb
arvesse 15 paremat tulemust vabaltujumises (50 R, 50 S ja teade ei lähe võistk.arvesse).
Ind. Vabaujumises toovad punkte 30 paremat igas vanuseklassis (31,29,28 jne.)

Autasustamine
Individuaalaladel ja teatevõistluses (võistkonna liikmeid) autasustatakse I – III kohale
tulnuid medali ja diplomiga. Võistkondlikke võitjaid karikatega.

Majandamine
Osavõtumaks võistleja kohta 10.- tasuda ülekandega Jõgevamaa Spordiliit “Kaljule”.
Kuremaa ujumisaktiiv organiseerib võistluse tehnilise läbiviimise (võistluspaik,
kohtunikud, võistlustulemused, võistlustulemused JSL “Kaljule” ja informeerib
ajakirjandust. JSL “Kalju” tasub ujula üüri.

Registreerimine
Orienteeruva arvu äranäitamisega eelregistreerimine 12. märtsiks Kuremaa Ujula
telefonil 77 32 247. Võistluspäeval esitada trükitud ülesandmisleht võistlejate nimede,
sünniaastate ja aladega. Osavõtja kaardid aja kokkuhoiu huvides täita eelnevalt,
märkides kindlasti nii kooli kui ka omavalitsuse.
Soovitav täita juhendiga kaasnevale osavõtjakaardile. Parimatel märkida senine parim
tulemus.
Jõgevamaa Spordiliit “Kalju” Uno Valdmets telef. 51 50 477.

JÕGEVAMAA NOORTE UJUMISE MEISTRIVÕISTLUSTE

AJAKAVA
9.00 – 9.50

saabumine ja registreerimine !!!

9.30 – 10.05

soojendusujumine

10.10

ujumisvõistlused
E - vanus

25 vabalt

D - vanus

50 vabalt

C - vanus

50 vabalt

B - vanus

50 vabalt

A - vanus

50 vabalt

TEATEUJUMINE 8 x 25 m
E-D

50 rinnuli

C-A

50 rinnuli

E-D

50 selili

C-A

50 selili

Individuaalne autasustamine toimub kohe peale vanuseklassi võistluse lõppu
basseiniruumis.
Võistkondlik (ka teade) autasustamine peale võistluste lõppu fuajees.

