Viimsi Veeklubi jõuluvõistlus 2016
Juhend
Viimsi Veeklubi jõuluvõistlus ja võistlusele järgnev lõbus koosviibimine Viimsi Kuulsaalis toimub 21.
detsembril kell 1400 .
Ujulasse pääseb alates 13.45 , soojendusujumine 14.15 . Start 14.45
Kavas:
2009 ja nooremad,
ja esimese aasta ujujad 25m abivahendiga või
25m selili
2007-2008 s.a
50 m rinnuli
50 m krooli
Harrastajad
(2003 -2006 s.a 1-2 treeningkorda nädalas)
50m krooli
50 m rinnuli

2009 ja nooremad,
2. a ujumiskogemusega
50m selili
50m krooli
2005-2006 s.a
50 m rinnuli.
100 m kompleksi
2003-2004 s.a.
50 m rinnuli
100 m kompleksi
2002 ja vanemad
50 m rinnuli
100 m kompleksi

NB! Võitjad selguvad kahe ala kokkuliitmisel!!!
Iga vanuseklassi 3 esimest poissi/ tüdrukut autasustatakse medali ja suure piparkoogiga,
ülejäänutele diplom tulemustega ja maiustus. Lisaks mõned loosiauhinnad!
NB! Jõuluvõistlus on kõigile klubiliikmetele TASUTA!!!!

Jõuluvõistlusele järgneb koosviibimine Viimsi Kuulsaalis alates 17.00
NB! Oodatud on kõik klubiliikmed, osalustasu 10 EUR, mis sisaldab bowlingut, snäkke, torti,
karastusjooki, kingade laenutus. jne.
Vajalik registreerimine ja etteteatamine!! Raha kogutakse ette!
NB! Kuulsaali pidu on sümboolselt jagatud 2. ossa, kuid tulla-minna võib ka jooksvalt.
17.00 - 19.00- noorem vanuserühm ( 2010 -2007, 2006 )- Pardikesed
19.00 -21.00 - vanem vanuserühm ehk alates Noortesarjast (2006 ja vanemad)
NB! Õed- vennad võivad teha ise valiku kummas vanuserühmas soovivad bowlingut mängida.
Üleminek on sujuv ehk siis nooremad ei pea punkt kell 1900 lahkuma, võivad hüpata batuudil ja nautida
seltskonda veel peale bowlingu osa lõppemist ja vanem vanuserühm võib tulla ka juba varem kohale,
istuda sofadel, aidata nooremaid bowlingumängus ja kui rada noorematest vabaneb, võib kohe alustada
uue mänguga.

Tõmbame üheskoos 2016. a. võistlushooajale joone alla!

Alade järjekord:
50m seliliujumine - 2009 ja nooremad
50m rinnuliujumine - 2007 - 2008, harrastajad, 2006 ja vanemad (erinevad vanuseklassid)
25m abivahendiga - 1. aasta ujujad (2008-2009)
25m seliliujumine - 1. aasta ujujad (2008-2009)
50m krooliujumine - 2009 ja nooremad, 2007-2008
100m kompleksi - 2006 ja vanemad (erinevad vanuseklassid)

Peakohtunik:
Bruno Nopponen

