
TALLINNA 2020.A. LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED UJUMISE 
MITMEVÕISTLUSES PUUETEGA INIMESTELE 

JUHEND 
Aeg:    10.10.2020.a. 
 
Sissepääs ujulasse: kell 9.30 – palume varem mitte tulla 
 
Soojendus:  kell 9.40 
 
Start:   kell 10.00 
 
Koht:   Nõmme ujula - Vabaduse pst 156 Tallinn 10911 
 
Osalejad: Osaleda saavad sportlased, kes kuuluvad võistlusklassidesse S1-S15 

ja AB (puudega ujujad, kes ei klassifitseeru klassidesse S1-S15)  
 
Vanuseklassid:  tüdrukud ja poisid - 2007.a. sündinud ja nooremad 

neiud ja noormehed - 2002 - 2006.a. sündinud  
naised ja mehed - 2001.a. sündinud ja vanemad 

 
Võistlusdistantsid:  Mitmevõistlus: 
 25 m vab LAHTINE RADA - tüdrukud ja poisid 

50 m vab LAHTINE RADA - naised ja mehed; neiud ja noormehed 
25 m rin LAHTINE RADA - tüdrukud ja poisid 
50 m rin LAHTINE RADA - naised ja mehed; neiud ja noormehed 
25 m libl LAHTINE RADA - tüdrukud ja poisid 

 50 m libl LAHTINE RADA - naised ja mehed; neiud ja noormehed 
25 m libl LAHTINE RADA - tüdrukud ja poisid 
50 m libl LAHTINE RADA - naised ja mehed; neiud ja noormehed 

  
 Korraldaja jätab endale õiguse teha ajakavas muudatusi. 
 

Tallinna meistrid ujumise mitmevõistluses selgitatakse nii 
täiskasvanute kui ka noorte arvestuses nelja ala kohapunktide 
summeerimisel.  
Punktiarvestuse tabel 

Koht Punktid 
I 20 
II 19 
III 18 
4 17 
5 16 
6 15 
7 14 
8 13 
9 12 

10 11 
11 10 



12 9 
13 8 
14 7 
15 6 
16 5 
17 4 
18 3 
19 2 
20 1 

        
 

Osalemistasu: Võistlusel osalemise tasu on 5 € sportlase kohta. 
 Osalemistasu palume kanda MTÜ SK Meduus kontole 

EE712200221021562746 Swedbankis selgitusega „TLNMV+osaleja 
nimi“, hiljemalt 05.10.2020.a.  
Osalemistasu õigeaegsel mittelaekumisel kaotab võistleja õiguse 
võistlusel osaleda. 

 
Autasustamine: Kõiki võistlejaid autasustatakse diplomiga ning mitmevõistluse 

kolme paremat Tallinna meistri medaliga. Diplomid saadetakse 
osalejatele elektrooniliselt, medalid antakse kätte kohapeal. 

 
Registreerimine: Registreerimise viimane kuupäev on 02.10.2020.a.  

Hilisemaid registreerimisi ei arvestata. 
Registreerimine e-mailil info@skmeduus.ee   

 Lisainfo tel nr 518 5548 Triin Pollisinski 
 

Tulenevalt kõrgenenud terviseriski ohust on võistlustele 
registreerumine avatud ainult spordiklubidele/koolidele/ühingutele. 

 
Lisainfo: - Võistluste läbiviimisel järgitakse Eesti Vabariigis võistluse 

toimumise ajal kehtivaid Covid-19 viiruse leviku tõkestamiseks 
kehtestatud piiranguid ja soovitusi. Kuna siseruumides 
korraldatavatel võistlustel kehtib inimeste hulga 50% piirang, siis on 
iga 10 osaleja kohta lubatud kaasata 1 saatja, v.a. need sportlased, 
kellel on saatja osalemine erivajadusest tulenevalt vältimatu. 
 
- Korraldaja jätab endale õiguse osalejate arvu piirata või võistlus ära 
jätta, kui selleks tehakse vabariiklikul tasemel ettekirjutusi. Kui 
osalejate arvu tuleb piirata, kehtib piiramisel põhimõte „kes varem 
registreerus, see pääseb võistlema“. 
 
- Pealtvaatajaid ujulasse ei lubata.  
 
- Kui oled haigestunud, tunned ennast halvasti või kahtlustad 
kokkupuudet viirusekandjaga, palun jää koju!  

 


