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Lestaujumise Eesti karika üldjuhend 

1. Eesmärk: 

 

● Anda lastele võimalus võistelda ja selle kaudu areneda lestaujujatena.  

● Vanematele sportlastele annab see võistlus võimaluse võistelda kodustel võistlustel 

25m basseinis.  

● Selgitada välja Eesti kõige universaalsemad lestaujujad. 

 

2. Hooaeg ja vanuseklassid: 

 

● Eesti karika hooaeg algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril. 

● Eesti karikas koosneb kolmest või neljast etapist. 

● Üldauhinnad jagatakse välja vaid sellisel juhul, kui toimub vähemalt kolm etappi. 

● Kahe etapi toimumisel üldauhinda välja ei jagata. 

● Eesti karikal on 4 vanuseklassi: 

             -  T/P 11 aastased ja nooremad 
             -  T/P 12-13 aastased 
             -  T/P 14-15 aastased 
             -  N/M 16 aastased ja vanemad 

● Sportlane saab võistelda endast vanemate kategoorias, alal mida ei ole tema vanu-

seklassis, vaid juhul kui korraldaja on sellega nõus.  

 

3. Eesti karika punktide arvestamine: 

 

● Vanuseklassides 16.a ja vanemad ning 14-15 aastased selgitatakse Eesti karika võitja 

kolme parima sprindidistantsi ja kolme parima pikamaadistantsi punktide liitmisel, 

sõltumata etapist. Pikamaadistantside hulka loetakse distantsid 200m ja pikemad.  

● Vanuseklassides 2009-2010 s.a ning 2011 s.a ja nooremad selgitatakse Eesti karika 

võitja iga etapi kahe parima distantsi põhjal. Arvesse läheb kolm etappi neljast või 

kaks kolmest.  

● Punkte arvestatakse CMAS-i karika süsteemi alusel. Tabel 1 
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4. Osalejad ja litsentsid: 

 

● Kõik Eesti karikal osalevad klubid peavad kuuluma Allveeliitu. 

● Kõik Eesti karikal osalevad sportlased peavad omama Eesti Allveeliidu võistlejate 

litsentsi. 

● Juhul kui avastatakse sportlane, kes võistleb ilma litsentsita, siis on sportlase klubi 

kohustatud tasuma kolmekordse stardimaksu.  

● Kui välisriikide sportlased soovivad osaleda Eesti karikal, siis on see lubatud vaid 

juhatuse vastava otsusega. Eesti karika üldarvestuses nad ei osale.  

● Ühe hooaja jooksul saab sportlane esindada ainult ühte klubi. 

 

5. Võistlusmäärused: 

 

● Eesti karikal lähtutakse: 

                          - Eesti karika üldjuhendist 

                          - Iga etapi konkreetsest juhendist 

                          - Eesti siseste võistluste läbiviimise määrustest 

                          - CMAS-i reeglitest 

● Eesti karikal on keelatud startida veest. 

● Eesti karikal on keelatud startida puki kõrvalt. 

● Kohustuslik on kanda võistlustoru. 

● Lubatud on võistelda kõikide võistlus kostüümidega, v.a kummikostüümidega.  

● Lubatud on võistelda lestadega, millel puudub CMAS-i logoga kleeps. 
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Tabel 1 

 
1.koht 50 16.koht 10 

2.koht 46 17.koht 8 

3.koht 42 18.koht 7 

4.koht 39 19.koht 6 

5.koht 36 20.koht 5 

6.koht 33 21.koht 4 

7.koht 30 22.koht 3 

8.koht 27 23.koht 2 

9.koht 24 24.koht 1 

10.koht 22 25.koht 1 

11.koht 20 26.koht 1 

12.koht 18 27.koht 1 

13.koht 16 28.koht 1 

14.koht 14 29.koht 1 

15.koht 12 30.koht 1 


