
Toote elemendid 

- 4 stopperit-Dolphin Stop Watch w/lanyard 
- tabloo- Portable 2 line mini-scbd, 5 digit Top -L/P/T Bottom L/P/T, 230v, batteries 
- Adapter- 2.4ghZ Wireless adapter - Dolphin to scoreboard 

 

MTÜ Karksi Sport on täiendanud Mulgimaa piirkonnas kvaliteetsete ujumisvõistluste korraldamist 
abistavat kaasaegset elektroonilise ajavõtusüsteemi- elektrooniline tabloo ja poolautomaatsed 
stopperid.  

Sportlik Mulgi vald ja Mulgimaa on atraktiivne sporditurismi sihtkoht ning siinsed viimastel aastatel 
rajatud ujulates (Abja-Paluoja, Karksi-Nuia, Tõrva; Viljandimaal: Suure-Jaani, Viljandi) on võimalik 
korraldada heal tasemel ujumisvõistluseid, mille tulemused lähevad ka edetabelitesse ja on võistlus 
tuntud Viljandimaal, Eestis ja väljapool Eesti vabariiki. 

Mõju: poolautomaatne ajavõtusüsteem viib Mulgimaa ujujad kõrgtasemel spordini. Projektitoetuse 
läbi Mulgimaale soetatav elektrooniline ajavõtusüsteem on mõeldud piirkonnas ujumisvõistluste ja 
treeningute läbiviimiseks.  poolautomaatne ajavõtusüsteem aitab efektiivsemalt läbi viia Mulgimaal 
nii noortespordi kui ka kogupere ujumisvõistlusi. Nii kaasame teiste piirkondade ujujaid Mulgimaal 
ujumisvõistlustel osalema, kuna selle süsteemiga ajavõtt vastab Ujumisliidu nõuetele, mis peab 
olema alates 2022 vähemalt poolautomaatne. Tulemuseks on head sportlikud mõõduvõtmised 
omavahel, samuti ettevõtlikkus ja organiseerimisoskus. Piirkonnas edeneb ja kasvab tervikuna 
tervislik liikumine. Ujumisklubist Karksi Sport kasvab välja konkurentsivõimelisi noorujujaid. 

Kasvab sporditurism, millest saavad kasu Mulgimaa ettevõtted müües võistlustel ja üritustel oma 
toodangut või majutusteenust. Kaasaegse vahendiga - hästi toimiv  poolautomaatne 
ajavõtusüsteem- tõstab sündmuse atraktiivsusust, usaldavust, vähendab aja- ja korralduskulusid.  

Sportlastele, rahvasportlastele ja pealtvaatajatele on väga oluline tulemuste täpne ja kiire 
fikseerimine ja jälgimine. 

Ühtlasi on sellise ajavõtusüsteemiga korraldatud võistlust huvitav jälgida pealtvaatajatel, kuna 
soetatakse tabloo, kus jooksevad live-s ujujate ajad. 

MTÜ Karksi Sport soetab Leader-toetuse abil elektroonilise ajavõtusüsteemi täienduse, mis sisaldab 
juba olemasolevatele stopperitele, lisaks- 4 stopperit, adapter ja tabloo võistlustel aegade 
jälgimiseks nii võistlejale kui ka pealtvaatajale, mis on eelkõige mõeldud Mulgimaa piirkonna 
spordivõistluste ja - ürituste tarbeks. Ajavõtusüsteem on kasutamiseks  ujumisvõistlustel, kus 
tulemusi on vaja kiiresti ja täpselt genereerida. Selle süsteemiga saab: 1. Sportlane saab tulemuse 
kirja edetabelitesse. (Eesti Ujumisliidu nõue, aja fikseerimiseks ujujate tabelitesse, ajavõtt vähemalt 
poolautomaatne.) 

2. Selle süsteemiga saab ajavõttu teha kuni 8-rajalistes ujulates. 

3. Rohkemate stopperitega saab panna rajale ujuma kaks ujujat. 

4. Rohkemate stopperitega saab ajavõttu duubeldada, eriti täpne. 

5. Tabloo pealt näeb aega LIVE-is. Ei pea vaata nutitelefonist. Kohene efekt. Võistluste aegade 
kohene võrdlus ja meeleolukam jälgimine.  

6. Saab korraldada suurejoonelisemaid võistluseid. 



7. Mulgimaad külastavad erinevad ujujate spordiklubid.  

MTÜ Karksi Sport pakub Mulgimaa piirkonnas uut toodet: kvaliteetset ajavõtuteenust, läbi mille 
aitab edenda piirkonnas täiskasvanute ja noorte sporti. See on ühtlasi sporditurismi toetav kui ka 
Mulgimaa inimeste spordiharrastusi toetav ja inimeste liikumistervisele abiks ning atraktiivsemaks 
muutev süsteem. Samuti Mulgimaal sportlikke tegevusi korraldavatele spordiklubidele vajalik 
süsteem, mida kasutada, kui korraldatakse ajavõtusüsteemi vajavaid spordiüritusi ja mille najal 
kasvavad välja konkurentsivõimelised sportlased. 


