
21. VÄIKESE VÄINA UJUMINE 

 

AEG ja KOHT 

 Võistlus toimub 26.juulil 2014, Kell 13:00 

 Start on Vahtna sadamast Muhumaal ja finiš Orissaare sadamas Saaremaal. 

EESMÄRK 

 Ujumise kui võistlus-ja tervisespordi populariseerimine, sportliku vaba-aja veetmise võimaluse 

pakkumine. 

KORRALDUS 

 Võistluse korraldab Orissaare Sport , Muhu vald ja HEA-Metall OÜ.Võistlust toetavad sponsorid. 

 Osalejad toimetab stardipaika buss, mis on vastas Kuivastu sadamas Virtsust kell 10:15 väljuval 

praamil. 

 Võistlejate registreerimine  algab kell 11:30 stardipaigas, ujumise juhendamine toimub kell 12:40 

 Võistlejatel  on soovitav teha eelregistreerimine juhendis oleva vormi alusel. 

DISTANTS 

 Ujumistrassi pikkus on umbes 2290 m ja tähistatud poide,meremärkide ja paatidega. 

OSAVÕTT 

 Võistlused on individuaalsed ja toimub ühisstart. 

 Osaleda saavad kõik,kes on eelnevalt andnud allkirja  oma  tervisliku seisundi  kohta. 

 Alla 16-aastaste ujujate eest annab allkirja ja vastutab lapsevanem või treener. 

 Osavõtumaks 15 EUR tasutakse  stardipaigas. 

 Registreerumine https://docs.google.com/forms/d/1VOPbaXSsm52-Z40f8NW6NUDDoU8-

TJlkT_XteU7Mz7w/viewform?usp=send_form 

 

VANUSEKLASSID 

 14 -19    M/N 

 20 - 29   M/N 

 30 - 39   M/N 

 40 - 49   M/N 

 50 - 59   M/N 

 60 - 69   M/N 

 70 ja vanemad   M/N 

 Vanust arvestatakse 2014. aasta  31.detsembri seisuga. 
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AUTASUSTAMINE 

 Võistluse kiiremale nais - ja meesujujale on Saaremaa Seppade poolt rahaline stipendium. 

 Kõikide vanuseklasside parimat autasustatakse medali ja karikaga, teist ja kolmandat kohta medaliga. 

 Kõikide lõpetajate vahel loositakse välja OlyBeti eriauhinnad. 

 Lõunasöök toimub peale finišit , enne  autasustamist Orissaare sadamas. 

MUUD TINGIMUSED 

 Osalejatel ei ole lubatud kasutada ujuvust parandavat varustust. 

 Kalipsod on keelatud. 

 Lubatud on FINA reeglitega kinnitatud tekstiilist trikood, mis ei kata kaela, käsi, õlgu ja ei ulatu 

allapoole pahkluud. 

 Trikoodel ei tohi olla lukke, haake ja muid kinnitusvahendeid. 

 Numbriga ujumismüts on kohustuslik. 

 Kõik juhendis käsitlemata küsimused lahendab  võistluste toimkond. 

 Turvalisuse tagavad julgestuspaadid meeskondadega. 

 

LISAINFO 

 Peep –  50 40 359     

 Tiit   -   56242076 

 Andla – 53401046 

 

 

 


