
 

 

 
Ujumisvõistlus Kõik Meie Pardikesed  

     I etapp 

 

Aeg ja koht 

Pühapäev, 28. november 2021 aasta Keila Tervisekeskuses.  

 

Võistluse korraldus 

Võistlus toimub kahes osas, võistluspäeva alustavad 2013, 2014 s.a ja 

nooremad ujujad. Nemad kogunevad kell 9.00, soojendusujumine algab 

9:15  ja võistlus algab 10:00. Vanemad ujujad (2012 P ja T; 2011 P) 

kogunevad riietumiseks kell 12.00, teie soojendusujumine algab siis, kui 

autasustame nooremaid. Võistluse teine osa algab kell 13:00. 

 

Alakeste järjekord 

10:00 

2014 s.a tüdrukud ja poisid 25m krooli 

2013 s.a tüdrukud ja poisid 50m krooli 

2014 s.a tüdrukud ja poisid 25m selili 

2013 s.a tüdrukud ja poisid 50m selili 

13:00 

2011 s.a poisid 50m krooli 

2012 s.a tüdrukud ja poisid 50m krooli 

2011 s.a poisid 50m konna 

2012 s.a tüdrukud ja poisid 50m konna 

2011 s.a poisid 50m selili 

2012 s.a tüdrukud ja poisid 50m selili 

 

Autasustamine  

Kõikide vanuseklasside iga ala kolme paremat tüdrukut ja poissi 

autasustatakse medali ja diplomiga, neljandat kuni kuuendat kohta plaadi 

ja diplomiga. Kõik osavõitjad saavad turgutava maiustuse. 

 

Ülesandmine 

Ülesandmise tähtaeg on 20.11.2021. Maha võtmine toimub jooksvalt 

meilitsi: r_puolokainen@hotmail.com . Viimane aeg maha võtta on 27. 

novembril kell 21.00. Hiljem teatades tuleb siiski tasuda osavõtumaks. 

Üks laps võib osaleda mitte rohkem kui kahel alal. Ülesandmine toimub 

läbi Swimrankings.net  

mailto:r_puolokainen@hotmail.com


 
 

                         

 

 

 

 

Osavõtumaks 

 

Võistluste osavõtumaks 12 eurot.  Osvõtumaksu tasumiseks esitame peale 

võistlust arve. Klubidele aasta osavõtumaksu (35 eurot) arved saadame 

koos I etapi arvetega. 

 

 

Korraldus 

Kohtunike seltskonna moodustavad Rocca al Mare Kooli Spordiklubi, 

Keila Swimclubi ja My Fitnessi noored spordihuvilised tüdrukud ja 

poisid (ajavõtjad). Võistluste peakohtunik on Ingrid Tullus, protokollija 

Raili Puolokainen, starteriks Vello Liivamägi. Pange vaim valmis! 

 

Pealtvaatajatele 

 

Pealtvaatajatel tuleb kõigil 12-aastastel ja vanematel esitada üritusele 

pääsemiseks COVID tõend. Erinevalt täiskasvanutest kehtib alaealiste 

puhul ka koroonaviiruse PCR või antigeen-RT testi negatiivse tulemuse 

tõend. PCR test peab olema tehtud mitte rohkem kui 72 tundi ning 

antigeen-RT test mitte rohkem kui 48 tundi enne üritust ja test peab 

olema tehtud tervishoiuteenuse osutaja poolt. Lubatud on ka apteegis 

tehtud antigeeni kiirtesti tulemus.  

 

Kontakt: Ingrid Tullus 5201777 

      Ingrid.tullus@ramkool.edu.ee 

       

 

 

 

              

                   
 


