G4S UJUMISE NOORTESARI
Lugupeetud lapsevanem ………………………………….. osaleb EUL Noortesarja idatsooni II etappil, mis
toimub laupäeval, 06. veebruaril 2010.a. Kohtla-Järve Spordikeskuse ujulas (Järveküla tee 44,KohtlaJärve). Võistlus toimub 6 rajaga 25 m basseinis, veetemperatuur 27°C. Soojendusujumine kell 10.30 ning
võistluste algus kell 11.00.
Väljasõt kell 07 30 Aura Keskuse eest. Orienteeruv tagasijõudmise aeg kell 17 30.
Osavõtjad: Narva, Sillamäe, Kohtla-Järve, Jõhvi, Kadrina, Vinni, Tartu, Paide Türi, Pärnu.
Programm (NB! Startida saab kahel oma vanuseklassi distantsil.):
1. 50 m vabalt T-11 (1999)
2. 50 m vabalt T-12 (1998)
3. 50 m vabalt T-13 (1997)
4. 50 m vabalt T-14 (1996)
Autasustamine
5. 50 m liblikat T-11 (1999)
6. 100 m liblikat T-12 (1998)
7. 100 m liblikat T-13 (1997)
8. 100 m rinnuli T-14 (1996)
Autasustamine
9. 100 m komp T-11 (1999)
10. 100 m selili T-12 (1998)
11. 100 m selili T-13 (1997)
12. 200 m selili T-14 (1996)
Autasustamine
13. 200 m vabal T-12 (1998)
14. 400 m vabal T-13 (1997)
15. 400m kompl T-14 (1996)
Autasustamine

P-12 (1998)
P-13 (1997)
P-14 (1996)
P-15 (1995)
P-12 (1998)
P-13 (1997)
P-14 (1996)
P-15 (1995)
P-12 (1998)
P-13 (1997)
P-14 (1996)
P-15 (1995)
P-13 (1997)
P-14 (1996)
P-15 (1995)

Osavõtutasu: NB! Osavõtutasu on 160 krooni, mis tuleb tasuda lapsevanemal Tartu Ujumisklubi
arveldusarvele 10220089322016. Selgituses kirjutada: 1). lapse nimi; 2). NS II osavõtutasu.
Kui lapsevanemal on tasumata eelmise võistluse osalemistasu, siis järgmisel võistlusel osalemine ei ole
enne võimalik, kui võlgnevus on likvideeritud.
Autasustamine: iga vanuseklassi kolme paremat ujujat igal distantsil autasustatakse medaliga. Iga
vanuseklassi parimat tüdrukut ja poissi
autasustatakse eriauhinnaga (FINA punktitabeli alusel).
Teatevõistluse esimest kolme kohta autasustatakse eriauhinnaga.
Soovitused võstlejatele: Hommikul tuleks kodus süüa korralik soe hommikusöök. Võistlusvarustus võtta
kaasa suurema spordikotiga, kus oleksid: ujumisriided (soovitavalt mitu paari, eraldi soojendusujumiseks
ja võistlemiseks), suur rätik, spordidress või vähemalt soe pusa, et oodata oma stardikorda soojana,
plätud või puhtad tossud ujulas liikumiseks, ujumisprillid, ujumismüts. Soovituslikult peaks kõigil
võistlejatel kaasas olema söögiraha või oma söök võistluste järgseks kehakinnituseks.
Korraldus:
Võistlust organiseerib Spordiklubi Dilan koostöös K-Järve Spordikeskusega .
Kappide arv riietusruumides on piiratud, palume kaasa võtta suurem spordikott, et vajadusel riided
basseini äärde kaasa võtta.
Kohtumiseni veerajal

