EESTI ÜLIÕPILASTE MEISTRIVÕISTLUSED
UJUMISES 2019
16. veebruar 2019, Aura Keskuses
EESMÄRK

Selgitada Eesti üliõpilaste meistrid ujumises ja populariseerida ujumist.

AEG JA KOHT
16. veebruar 2019, stardid kl 14.00, sissepääs kl 12.45-13.15.
Aura Keskus, Tartus (Turu 10), 25 m basseinis, kuuel rajal, poolelektrooniline ajavõtt.
KORRALDAJAD Eesti Akadeemiline Spordiliit (EASL) koostöös Ujumise Spordiklubiga (USK)
Võistluste peakorraldajad: Helerin Koppel (5909 8447, helerin@ujumine.ee)
Liisa Lodi
(5393 5212, liisa@ujumine.ee)
OSAVÕTJAD
kehtiva üliõpilas- või õpilasstaatust kinnitava dokumendi alusel:
• EASL-i liikmesõppeasutuste tudengid, samuti teiste Eesti kõrgkoolide üliõpilased
• Gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpilased (s.a. 2001 ja vanemad)
• Vilistlased, kes on lõpetanud kõrgkooli 2018.
• Välisriikides õppivad Eesti kodanikud ja Eestis õppivad välisriikide üliõpilased
• EASL-i liikmeskoolide ja kõrgkoolide spordiklubide töötajad (põhitöökoht kõrgkoolis,
väljaspool meistrivõistluste arvestust).
VÕISTLUSTE KAVA
1. 50 m vabalt N ja M
2. 50 m rinnuli N ja M
3. 50 m selili N ja M

4. 50 m liblikat N ja M
5. 100 m kompleksi N ja M
6. 4 x 50 m vabalt 2 N + 2 M

REGISTREERUMINE 11. veebruariks 2019 e-postile voistlus@ujumine.ee.
Ülesandmine teha etteantud vormil (lisatud juhendile).
Võistluspäeval saab sekretariaadis aladelt maha võtta kuni kl 13.15.
Kui alale on registreerunud vähem kui 3 ujujat, siis ala ei toimu.
Teateujumistes saavad osaleda ainult kõrgkoolide võistkonnad, mis koosnevad ühe ja
sama kõrgkooli üliõpilastest.
AUTASUSTAMINE I, II ja III koha võitjaid autasustatakse medali, diplomi ja meenega.
Parim mees- ja naisujuja saavad eriauhinna (FINA punktitabeli alusel).
MAJANDAMINE EASL tasub ujulasse sissepääsu eelregistreerunud õppuritele õpilasstaatust
kinnitava dokumendi esitamisel (12.45-13.15 EASLi esindajale Aura Keskuses).
Osavõtjate sõidu- ja ülalpidamiskulud kannavad lähetavad õppeasutused või osavõtjad ise.
OSAVÕTUTASU Tähtajaks registreerunud EASL liikmeskoolide üliõpilastele ja gümnaasiumite
ning kutsekoolide õpilastele on osalemine tasuta.
Teistele tähtajaks registreerinutele on osalemistasu 5 EUR/ inimene, mis tuleb tasuda
sularahas enne võistluste algust. Mittetähtaegsel registreerimisel on tasu vastavalt 5 ja 10 eurot.
Kinnitan

Ants Veetõusme, EASL president, 16.01.19
www.easl.ee

www.ujumine.ee

NIMELINE ÜLESANDMISLEHT
EESTI ÜLIÕPILASTE 2019 MV UJUMISES

Kõrgkool/ õppeasutus
Eelülesandmise kuupäev
Võistkonna esindaja võistlustel
Esindaja telefon

Nr

Perenimi

Eesnimi

Sugu

Sünniaeg

Ala

Ülesandmisaeg

Kuup., Kuu, aasta

NB! Üles tuleb anda viimase 15 kuu jooksul saavutatud parim aeg!

