
              

TALLINNA MITMEVÕISTLUS 2022 
JUHEND 

 
Võistlus on ühepäevane ja toimub kolmapäeval, 19. oktoobril 2022.a. Nõmme ujulas (Vabaduse 
pst 156, Tallinn). Võistlus toimub 6 rajal 25 m basseinis, poolelektroonilise ajavõtu süsteemiga. 
Vee temperatuur 27,00C. 
Ujulasse pääseb kell 15:30. Soojendusujumine kell 16:00-16:50 ning võistluse algus kell 17:00. 
Osavõtjad: Tallinnas ujumist harrastavad sportlased 
 
Programm: 

1. 50 m liblikat  N,T,M,P 
2. 50 m selili  N,T,M,P 
3. 50 m rinnuli  N,T,M,P 
4. 50 m vabalt  N,T,M,P 
5. 100 m komp. N,T,M,P (6 parimale!) 

Vanuseklassid:  
N 2007 s.a. ja vanemad 
T 2008 - 2011 s.a. 
M 2006 s.a. ja vanemad 
P 2007 - 2010 s.a 

 
Punktisüsteem: 
Iga ala 8 parimat saavad punkte (10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1) ning 4 ala kokkuvõttes 6 enim punkte 
kogunud ujujat pääsevad oma vanuseklassi finaalujumisse. Võrdsete punktide korral saab 
otsustavaks ühel alal saavutatud kõrgem FINA skoor.  
Punktide alusel finaali pääsenud ujujatele toimub 100 m kompleksujumine, mille võitja 
kroonitakse 2022. aasta võitjaks Tallinna mitmevõistluses. Finaalujumise radade asetus pannakse 
paika eelneva 4 ala kogutud punktide põhjal.   
 
Ülesandmine:  
Sportlase ülesandmine teha hiljemalt laupäevaks, 15. oktoobriks 2022.a kella 23:59-ks 
swimrankings.net Entry Manager kaudu. Üles tuleb anda kõik alad v.a. 100 m kompleksi koos 
ajaga, mis on ujutud viimase 15 kuu jooksul. 
Ujujate mahavõtmine kuni 17. oktoobrini 2022.a. kella 23:59-ni. 
Stardiprotokoll saadetakse 18. oktoobril e-mailile ja avaldatakse kodulehel www.ujumiskool.ee. 
 
Osavõtutasu:  
Võistluse osavõtumaks on 20 € (4 starti + finaal), mille kohta väljastatakse osavõtvatele 
klubidele arved, vastavalt osalevate võistlejate arvule 17. oktoobri seisuga. 
 
Autasustamine:  
Iga vanuseklassi kolme paremat ujujat autasustatakse 50 m distantsidel medalitega.  
Finaalujumise (100 m kompleksi) esikolmikuid autasustatakse TYR Baltics kinkekaartidega  
(1. koht 160 eurot, 2. koht 80 eurot, 3. koht 40 eurot) ning iga vanuseklassi parimat karikaga. 
 
Korraldus:  
Võistlust organiseerib Kalevi Ujumiskool koostöös Tallinna Spordi- ja Noorsooameti, TYR 
Baltics ja Nõmme ujulaga. 
 
Juhendis käsitlemata küsimused lahendab peakohtunik: Kristo Krinpus, Tel: 5057585  
     
 
     KOHTUMISENI  


