
 
 
Ujumisvõistlus Kõik Meie Pardikesed 2017/2018 
 
Mõte 
Ujumisklubide kõige väiksemate ujujate kokkusaamine, et ikka nende 
tegutsemist Eesti ujumisspordi nimel ergutada. Kokku saame kolm korda 
sügisest kevadeni. Ja kevadel toimub finaalvõistlus Keila Tervisekseskuse 
ujulas. Võistlusele pääsevad klubid kutsetega. 
 
Ajad ja paigad  
I etapp 19. november 2017 
II etapp 28. jaanuar 2018 
III etapp 8. aprill 2018 
Finaal 19. mai 2018 
Kõik etapid toimuvad Keila Tervisekeskuses, aadressiga Paldiski mnt 7, 
Keila. 
 
Osalejad  
Tüdrukud ja poisid 2010 s.a ja nooremad  
Tüdrukud ja poisid 2009 s.a 
Tüdrukud ja poisid 2008 s.a.; 
Poisid 2007 s.a. 
 
Alakesed   
I etapp 
Tüdrukud ja poisid 2010 s.a ja nooremad 25m krooli ja selili 
Tüdrukud ja poisid 2009 s.a 50m krooli ja 50m selili 
Tüdrukud ja poisid 2008 s.a 50m krooli, 50m selili, 50m konna  
Poisid 2007 s.a  50m krooli, 50m selili, 50m konna 
  
II etapp 
Tüdrukud ja poisid 2010 s.a ja nooremad 25m krooli ja 25m selili 
Tüdrukud ja poisid 2009 s.a 50m krooli, 50m selili, 25m delfiini 
Tüdrukud ja poisid 2008 s.a 50m krooli, 50m selili, 25m delfiini 
Poisid 2007 s.a 50m krooli, 50m selili, 50m delfiini  
 
 
III etapp 
Tüdrukud ja poisid 2010 s.a ja nooremad 25m krooli, 25m selili 
Tüdrukud ja poisid 2009 s.a 50m krooli, 50m selili, 25m konna 



 
Tüdrukud ja poisid 2008 s.a 50m krooli, 50m konna, 100m kompleksi   
Poisid 2007 s.a 50m krooli, 50m konna, 100m kompleksi   
 
Finaal 
Finaali pääseb igalt alalt 16-24 võistlejat – see oleneb osavõtjate arvust. 
 
Autasustamine  
Kõikide vanuseklasside iga ala kolme paremat tüdrukut ja poissi 
autasustatakse medali ja diplomiga, kuut paremat diplomiga ja plaadiga. 
Kõiki osavõitjad saavad väikese meene/maiustuse.  
                          
Osavõtumaks 
Klubidelt soovime sissemaksu 35 eurot 
Sissemaks on vajalik, et saaks tellida esimesed meened, organiseerida 
võistlus jne. 
Võistluste osavõtumaks 12 eurot osaleja 
Raha hakkame koguma Rocca al Mare Kooli arvele, need saadame teile 
meiliga. 
Raha, mis etapil üle jääb, kandub edasisteks kulutusteks finaalini välja. 
 
Korraldus  
Kohtunike seltskonna moodustavad noored ujujad Rocca al Mare 
Spordiklubist ja Keila Swimclubist. 
Üks pardike võib osaleda ühel etapil maksimaalselt kahel alal. 
Võistlus algab kõikidel etappidel kell 10.00 
Kolm nädalat enne igat etappi lennutan teele täpsustava juhendi. 
Palun igal klubil saata 19.oktoobriks teade, kas osaleb algaval hooajal 
pardikeste sarjas ning orineteeruvalt mitme lapsega osaletakse (see on 
vajalik esmaste ettevalmistuste tegemiseks) 
 
 
Kontakt: Ingrid Tullus 5201777 
      Ingrid.tullus@ramkool.edu.ee 
 

         


