
 

 

Ujumisvõistluste karikasari 

“AASTA UJUJA 2021/2022” 

JUHEND 
EESMÄRK  

 Ujumisspordi kui tervistava spordiala propageerimine.   

 Hooajaringse võistlemisvõimaluse pakkumine kõigile ujumishuvilistele.  

 Ergutada ujumisharrastust.  

 Koolivälise sportliku lisategevuse võimaldamine koolinoortele. 

AEG JA KOHT 

Võistlused toimuvad 28.09.2021 - 31.05.2022, iga kuu ühel  teisipäeval kell 18.30 Käina ujulas 

KORRALDAMINE 

 Võistlused korraldab ja viib läbi ujumisklubi „Hiiu Hüljes“ 

OSAVÕTT  

 Osavõtuõigus on kõigil Käina ujula pääsme ostnutel, eraldi stardimaksu ei ole.                    
Võistleja võistleb oma vanuserühmas. 

VANUSEKLASSID 

Võisteldakse järgmistes vanuseklassides:   

      

         tüdrukud s.a. 2015 ja nooremad              poisid s.a. 2015 ja nooremad         

tüdrukud s.a.   2013  ja 2014                    poisid  s.a.  2013  ja 2014 

   tüdrukud s.a.   2011  ja 2012                     poisid  s.a.  2011  ja 2012    

   tüdrukud s.a.   2008,  2009, 2010              poisid s.a.  2008, 2009, 2010 

                           tüdrukud s.a.  2005, 2006, 2007                poisid s.a.  2005, 2006, 2007 

                           naised s.a 1950 - 2004                                mehed s.a. 1950 - 2004  

                           naised s.a 1949 ja vanemad        mehed s.a. 1949 ja vanemad 

 

 

 

  



 

PROGRAMM  

Karikasarjas “AASTA UJUJA 2021/2022”  toimuvad üheksa etappi. 

osavõistlus kuupäev 
 

 s.a.2015 ja 
nooremad 

 
s.a. 2013 ja 2014 

 
teised vanuserühmad 

I 28.09.2021  25m kõhuli  25m krooli  50m krooli 

II 26.10.2021 

 

25m selili 
 

25m selili 
 

100m selili 

III 30.11.2021 

 

25m kõhuli 
 

25m rinnuli 
 

50m rinnuli 

IV 14.12.2021 

 

25m kõhuli 
 

25m krooli 
 

100m kompleksi 

V 25.01.2022 

 

25m selili 
 

50m selili 
 

50m selili 

VI 22.02.2022 

 

25m kõhuli 
 

50m krooli 
 

200m krooli 

VII 29.03.2022 

 

25m kõhuli 
 

25m krooli 
 

50m liblikat 

VIII 26.04.2022 

 

25m selili 
 

25m rinnuli 
 

100m rinnuli 

IX 31.05.2022 

 

50m vabalt 
 

50m krooli 
 

100m krooli 

 

AUTASUSTAMINE 

  

AUTASUSTAMINE: Kogu hooaja vältel toimub punktiarvestus, kus 31.05.2022 selgub aasta parim 

ujuja. Punktiarvestus toimub igas vanuseklassis eraldi. Punkte saavad iga osavõistluse kaksteist 

paremat.( 15; 13; 11; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1) 

 

Hooaja kokkuvõttes arvestatakse 7 parema osavõistluse tulemusi. Kokkuvõttes võrdsete punktide 

korral loetakse paremaks enim võite saanud võistleja. Võistlus toimub FINA reeglite alusel. Juhendis 

käsitlemata küsimused lahendab peakohtunik: V kategooria ujumistreener Triinu Schneider tel; 

+372 5189693 

    

Võistleja võistleb oma vanuserühmas. 

Osavõistluste iga osalejat autasustatakse millegi maitsvaga.    

Iga vanuseklassi hooaja kolme paremat autasustatakse karikaga, kõiki järgnevaid meeneplaadiga. 

Karikaarvestusse lähevad vähemalt 5-st osavõistlusest osa võtnud võistlejad. 

     

31.05.2022 järgneb aasta ujujate autasustamine karikate ja meeneplaatidega Tuuletorni kohvikus 

“Ruudi”, kuhu on kutsutud kõik karikaarvestusse läinud ujujad.  
 

 

      

 

     

 

 


