
6. Emajõe Karikas  
avaveeujumises 

 
 
 

3. juulil 2015, kell 17.00  
 

Start - Emajõe Lodjakoja juurest Ujula 98, Tartu  
 

Lõpp - Vabaduse pst. paadisillal, enne Turuhoonet 

EESMÄRK   
Emajõe vee puhtuse propageerimine ja vanade jõeujumise traditsioonide jätkamine. 
Avaveeujumise kui võistlus- ja tervisespordi populariseerimine, sportlik vabaaja veetmine 

 

 
DISTANTSi pikkus ca 1600 m 
 

 
OSAVÕTT - Ujumisoskus vajalik! 

 

Võistlema oodatakse kuni 100 hea ujumisoskuse ja tervisega ujujat  
(kinnitatakse allkirjaga stardis) 
10.-16.-aastase ujuja eest vastutab lapsevanem või treener,  
alla 10. aastaseid starti ei lubata 

 
NB! Üle 100 ujuja starti ei lubata ohutuse tagamiseks 

 

 

VANUSEKLASSID  

 2005-2000  (10-15 a)  M/N    1999-1996  (16-19 a)  M/N 

 1995-1986  (20-29 a)  M/N   1985-1976  (30-39 a)  M/N 

 1975-1966  (40-49 a)  M/N   1965 ja varem sündinud  (50+ ) M/N 
 
 

 
REGISTREERUMINE  ja  STARDIMAKS 

 
Eelregistreerumine (ees-, perenimi, sünniaeg, klubi vms) saata  info@ujumine.ee     
 
Stardimaks: 

o 20. juunini - 5 EURi 
o 01. juulini – 7 EURi 
o Võistluspaigas – 15 EUR 

 
Stardimaksu palume tasuda Ujumise Spordiklubi a/a  IBAN: EE63 2200 2210 25128610 
 

 Selgitusse: Emajõe Karikas + ujuja nimi 

 NB! Osavõtja on registreeritud võistlusele osavõtumaksu laekumise järel 
 

NB! Stardipaigas, 3.07.15 (kell 15.30-16.30),  registreerumisel stardimaks 15 EURi (sularahas) 
 
 

AUTASUSTAMINE ca 18.30 Raekoja platsil asuval poodiumil 
 

mailto:info@ujumine.ee


Igale lõpetajale diplom, jook, suupiste ... ujumisjärgne soojendus Jõehobu paadisaunas 
 

 Kiiremale naisele ja mehele karikas, rahaline auhind 

 Vanuseklasside kolmele kiiremale auhinnad 

 Ergutusauhinnad 
 
 

 
MUUD TINGIMUSED 

Osaleda võib klassikalises ujumisriietuses, lubatud on tekstiilist valmistatud pikk trikoo  
Juhendis käsitlemata küsimused lahendab võistluse toimkond 

 
 
MANDAAT 

15.30    Avatakse mandaat stardipaigas  
16.30    Lõpeb registreerumine ja osalemise kinnitamine allkirjaga 
16.31     Ujujate markeerimine ja kiipide väljastamine (kiibid kinnitatakse jalale) 
16.55    Ujumise juhendamine   
17.00    Start, ..., finiš paadisillal (üle lõpujoone minnes) 

 

 
Võistlejatele tagatakse kottide transport finišipaika 

 

Ajavõtt: Tolknet OÜ (Indrek Juhanson) 
 
Kõik võistlejad ja pealtvaatajad on oodatud kl. 20.00 Karlova sadamasse ansambliga Kukerpillid 
lustima. 
 

 
KORRALDAJAD:  
 

Ujumise Spordiklubi/www.ujumine.ee/ 

Tiigi Seltsimaja       
  

 Maire Aru 5225150/ maire@ujumine.ee /  
 Kaja Haljaste 5117839/ info@ujumine.ee/   

  

 

Toetajad:   

 

           

        

  
Tartus ujume! 
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