
    ARENA BALTIC TALENTS 
 ABT Children 2020-2021 

 

 

KORRALDUS 

 Võistlust organiseerib Spordiklubi GARANT. 

 Võistlus on kutsetega. 

EESMÄRK  

Pakkuda noortele ujujatele üle Eesti võistlemise võimalusi. Selgitada välja etappide ja finaalvõistluse parimad.  

Anda kogemusi noortele ujujatele, kes järgmistel aastatel osalevad EUL Noortesarja võistluses.  

REEGLID 

 Võistlus toimub FINA reeglite alusel ja kasutatkse poolelektroonilist ALGE/Stramatel ajavõtusüsteemi. 

 ABT Children sari on jaotatud kolmeks vanuseklassiks ning formaat on: kolm etappi ja finaal. 

 Finaali pääseb etappidel saadud tulemuste põhjal igal alal kõikides vanuseklassides 16 parimat poissi ja 16 

tüdrukut. Juhul kui distantsil osaleb vähem kui 16 ujujat kokku, siis osaleb finaalis ainult 8 parimat ujujat. 

 Kõikides vanuseklassides saab startida võistluspäeval kavas olevatest aladest valikuliselt kahel alal. 

 Iga etapi lõpus ujutakse 6x50 vabalt mix teateujumist (igast vanuseklassist 1 poiss ja 1 tüdruk). 

 Etappide (finaali) algus võib varieeruda. Täpset informatsiooni saadab korraldaja 2 nädalat varem. 

 Minimaalne lubatud osavõtjate arv ühe klubi kohta on 6 last. 

VANUSEKLASSID JA PROGRAMM 
 

Vanuseklass 

III 

Tüdrukud 2013 s.a. ja nooremad 

Poisid 2012 s.a. ja nooremad 

50vab, 50sel, 50rin  

50lib (ainult 3. etapp) 

Vanuseklass 

II 

Tüdrukud 2012 s.a. 

Poisid 2011 s.a. 

50vab, 50sel, 50rin, 50lib, 100vab*, 

100ko* 

Vanuseklass 

I 

Tüdrukud 2011 s.a. 

Poisid 2010 s.a. 

100sel*, 50rin, 50lib, 100ko*, 

200vab* 

*Aegnormatiivid – pikematel distantsidel kehtivad järgmised normatiivid: 

100 sel 100 ko 100 vab 200 vab 

2.00,00 2.05,00 1.50,00 3.50,00 

 Normatiivi mittetäitmise puhul esitatakse klubidele 3-kordne osavõtutasu vastava sportlase eest. Täidetud 

normatiive kontrollitatakse võistluse lõpus. 

 



1 ETAPP 2 ETAPP** 3 ETAPP** FINAAL 

Keila Tallinn (Sõle) Tallinn (Sõle) Keila                               
L 12.06.2021 L 28.11.2020 L 16.01.2021 L 17.05.2021 

1    50 sel III 
 

  1 50 sel III II   1 50 rin  III II I 1 100 ko 
 

II I 

2 50 vab III 
 

  2 100 sel   
 

I 2 200 vab 
 

 I 2 50 vab III 
  

3 50 sel  II  3 50 rin III II I 3 100 vab 
 

II  3 50 rin III II I 

4 100 sel 
  

 I  4 50 vab III 
  

4 50 vab  III 
  

4 50 sel III II 
 

5 100 vab   II 
 

5 100 ko   II I 5 100 ko   II I 5 100 sel 
  

I 

6 200 vab    I       6 50 lib  III II I 6 50 lib III II I 

                 7 100 vab 
 

II 
 

             
 

      8 200 vab 
  

I 

  6 6x50 vab (2+2+2) 7 6x50 vab (2+2+2) 9 6x50 vab (2+2+2) 

** 2. ja 3. etapi toimumiskuupäevad, koht ning ühtlasi ka alade kava võivad muutuda sõltuvalt 

hetkeolukorrast riigis. Muudatustest annab korraldaja jooksvalt teada. 

ÜLESANDMISED ja MAHAVÕTMISED 

 Võistlused toimuvad EELREGISTREERIMISEGA, mis tuleb teha hiljemalt võistlusnädala teisipäeva õhtuks kella 

23:59ni läbi www.swimranking.net portaali. 

 Hilinenud ülesandmisi (lisatasu 20€ iga lapse kohta) ning mahavõtmisi saab saata hiljemalt võistlusnädala 

reede õhtuks kella 20:59ni. 

 Stardiprotokoll saadetakse klubidele võistluspäeva eelneval õhtul. 

 Finaaletapi korraldaja saadab 30 päeva enne finaalvõistluse toimumist etappidest osa võtnud klubidele 

finaalvõistlusele pääsenute nimekirja. 

 Kõik muud küsimused seoses registreerimisega/mahavõtmisega saab saata aadressile: 

competitions@garant.ee 

PAREMUSJÄRJESTUSE SELGITAMINE JA AUTASUSTAMINIE  

 Individuaalne paremusjärjestus selgitatakse igal etapil. 

 Autasustatakse kõikide vanuseklasside kõikidel distantsidel I – III kohale tulnud sportlasi võistlussarja 

medaliga, IV-VI kohale tulnud sportlasi meenega, teateujumistes autasustatakse kõiki osalenuid võistlussarja 

meenega. 

 Igal etapil valitakse vanuseklasside parim poiss ja tüdruk, keda autasustatakse karikaga ning eriauhinnaga. 

 Finaalis autasustatakse esikolmikut ka Proswim kinkekaardidega. 

OSAVÕTUTASU 

Sarja ühe etapi (või finaali) osavõtutasu on 16€. Arved väljastatakse klubidele peale stardiportokolli avaldamist.  

PROTESTID 

Protestid tuleb esitada kirjalikult korraldajalt saadud blanketile hiljemalt 15 min pärast ala lõppu. Koos protesti 

esitamisega tuleb tasuda 30€ per protest sularahas, mis tagastatakse, kui protest rahuldatakse. 

INFORMATSIOON 

Korralduslikud küsimused - Vladimir Labzin: (+372) 59198809 

 

 

http://www.swimranking.net/
mailto:competitions@garant.ee


I ETAPI TÄIENDAV INFORMATSIOON 

 I etapp tomub 1 osana - 09.30 pääseb ujulasse, 10.00 soojednus, 11.00 start 

 Seoses võistluse struktuuri muudatusega – üleasandmised peab tegema uuesti. Selleks tekitatakse 

swimrankins portaalis uue võustluse. Uued ülesadmised saab teha kuni reede õhtuni 21.00 (27.11.2020) 

 Teateujumist ei toimu. 

 Maksimaalne osalejate arv per on 200 sportlast. 

 Korraldaja jätab endale õiguse piirata osalejate arvu (lähtudes hea usu printsiipidest), kui on ületatud 200 

sportlase piir. 

 Kõik sportlased peavad ennast ära mahutama basseini ääres jälgide hajutamise reegleid. 

 Võistlus on ainult sportlastele ja treeneritele. See tähendab, et lapsevanemad/fännid võistlust vaatama ei 

pääse – piirang kehtib alates välisuksest ehk fuajeesse siseneda võivad ainult klubi treenerid ja võistlusel 

osalevad sportlased.  

 


