
 

Erich - Wilhelm Seileri mälestusvõistlused

 
Pärnu Sõudeklubi kutsub osa võtma traditsioonilisest legendaarse sõudja

Erich- Wilhem Seileri mälestusvõistlustest sõudmises.

 
1. Võistluste toimumise aeg ja koht:
 
2. Distantsid: 2000m; veteranid 1000 m;
 
3. Paadiklassid: PA2-, PA1x, TB2x, TA2x, N2
PC1x, TC1x, veteranid 4- (M, N, mix
1 sek) 
 
4. Võistluste läbiviimine: Võistlus on individuaalne, toim
vastavalt ajakavale. Kui registreerunud on vähem kui
– sõitu ei toimu 
 
5. Eelregistreerimine: Täpne nimeline paatkondade koosseis koos sünniaastaga
palume esitada hiljemalt 15. mai 17.00
eelregistreerimise lõppu 
 
6. Autasustamine: Autasustatakse iga paadiklassi kolme parimat
 
7. Osavõtutasu: Iga võistleja 2 eurot
 
8. Vastutus: Iga võistleja vastutab oma tervise eest ise
 
9. Võistluste peakohtunik: Priit Purge
 
10. Majutus: Pärnu Sõudeklubi võimaldab osalejatele tasuta majutuse klubi
kämpingus/ellinguhoones. Kohtade arv piiratud. Vajalik lisada poiste, tüdrukute ja
treenerite arv klubi@rowing.ee
 
11. Täiendav informatsioon: 
 

 

 

 

Wilhelm Seileri mälestusvõistlused sõudmises

Pärnu Sõudeklubi kutsub osa võtma traditsioonilisest legendaarse sõudja
Wilhem Seileri mälestusvõistlustest sõudmises. 

 

1. Võistluste toimumise aeg ja koht: 18.05.2014, algus 10.00 Pärnu Sõudeklubis

veteranid 1000 m;  C-klass 500 m; 

, PA1x, TB2x, TA2x, N2-, N1x, PB 2x, M2-, M1x, 
(M, N, mix-kõik koos, arvestatkse vanuse koefitsenti aasta

Võistlus on individuaalne, toimuvad poolfinaalid ja finaalid
vastavalt ajakavale. Kui registreerunud on vähem kui 3 paatkonda ühes võistlusklassis

Täpne nimeline paatkondade koosseis koos sünniaastaga
mai 17.00 klubi@rowing.ee. Täpne ajakava selgub peale

: Autasustatakse iga paadiklassi kolme parimat 

Iga võistleja 2 eurot 

Iga võistleja vastutab oma tervise eest ise 

Priit Purge 

Pärnu Sõudeklubi võimaldab osalejatele tasuta majutuse klubi
kämpingus/ellinguhoones. Kohtade arv piiratud. Vajalik lisada poiste, tüdrukute ja

klubi@rowing.ee. 

 Raini Lelle, tel. 55572646 

 

sõudmises 2014 

Pärnu Sõudeklubi kutsub osa võtma traditsioonilisest legendaarse sõudja  

, algus 10.00 Pärnu Sõudeklubis 

 
kõik koos, arvestatkse vanuse koefitsenti aasta -

uvad poolfinaalid ja finaalid 
paatkonda ühes võistlusklassis 

Täpne nimeline paatkondade koosseis koos sünniaastaga 
Täpne ajakava selgub peale 

Pärnu Sõudeklubi võimaldab osalejatele tasuta majutuse klubi 
kämpingus/ellinguhoones. Kohtade arv piiratud. Vajalik lisada poiste, tüdrukute ja 

 


