
Laste ujumisvõistluse juhend 2022 

Aeg ja koht: neljapäeval, 2. juunil kell 17 Loksa Spordikeskuse ujulas. Võisteldakse 25meetrises 

basseinis neljal rajal. 

Osavõtjad ja osavõtutasu: osaleda võivad kõik lapsed, kes treenivad Loksa Spordikeskuse ujulas 

tegutsevates treeningrühmades. Osalemine on tasuta. 

Võistlusklassid ja alad: 

• 8.-12. klass, noormehed ja neiud, 50 m vabalt, 50 m rinnuli, 50 m selili, 100 m vabalt 

(kohustuslik); 

• 6.-7. klass, noormehed ja neiud, 50 m vabalt, 50 m rinnuli, 50 m selili, 100 m vabalt 

(kohustuslik); 

• 4.-5. klass, poisid ja tüdrukud, 50 m vabalt, 50 m rinnuli, 50 m selili, 100 m vabalt 

(kohustuslik);  

• 2.-3. klass, poisid ja tüdrukud, 50 m vabalt (kohustuslik), 50 m rinnuli, 50 selili; 

• 1. klass, poisid ja tüdrukud, 25 m vabalt (kohustuslik), 25 m selili; 

• lasteaialapsed, poisid ja tüdrukud, 25 m vabalt või selili, 25 m vabalt või selili ujumisvööga.  

Üks võistlusala on kohustuslik, teised vabal valikul.  

Lasteaialapsed ja 1. klass võistlevad üksikaladel. 2.-3. klass võistlevad üksikaladel ja kahevõistluses 

(kohustuslik ala + üks ala omal valikul). 4.-12. klass võistlevad üksikaladel ja kolmevõistluses 

(kohustuslik ala + kaks ala omal valikul).  

Mitmevõistluse punktiarvestust peetakse üksikaladel saavutatud kohtade põhjal (1. koht 1 punkt, 2. 

koht 2 punkti jne) - mida vähem punkte, seda parem tulemus. 

Kohustuslikud alad on määratud, omal valikul mitmevõistluse arvestusse minevad alad tuleb valida 

registreerimisel.  

Registreerimine: võistlusklasside ja alade kaupa registreerib võistlejad spordikeskuse 

administraator. Registreerida tuleb hiljemalt teisipäevaks, 31. maiks kl 19-ks.  

Autasustamine: toimub üksikaladel pärast iga distantsi lõppu ning kahe- ja kolmevõistluses pärast 

kõikide alade lõppu.  

Lasteaialaste võistlusklassis paremusjärjestust ei määrata, kõik võistlejad saavad osalejadiplomi. 

1.- 12 klassi võistlusklassides: 

• autasustatakse üksikaladel kõikide vanuseklasside iga ala kolme paremat tüdrukut/neiut ja 

poissi/noormees diplomiga; 

• kahe- ja kolmevõistluses autasustatakse kõikide vanuseklasside iga ala kolme paremat 

tüdrukut/neiut ja poissi/noormees diplomi ja esemelise auhinnaga. 

• saavad kõik võistlejad alates 4. kohast osalejadiplomi. 

Korraldus: võistluse korraldab Loksa Spordikeskus, kohtunikeks on spordikeskuse töötajad. 

Lisainfo: tel 5500771, e-post: sport@loksa.ee. 
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