
KILPAILUKUTSU      
 

SWIMMING JYVÄSKYLÄ järjestää Suomen Uimaliiton luvalla kansalliset FINA ja IPC- 
statuksen omaavat 

XXXII Oskarin Uinnit 
Vesiliikuntakeskus AaltoAlvarissa (50 m allas, 8 rataa, sähköinen ajanotto) 
lauantaina 7.3.2015, klo 11.00. Verryttely alkaa klo 10.00. 

Lajiohjelma: 

1. P-‐12,	  P-‐14,	  M	  200m	  SKU	  
2. T-‐11,	  T-‐13,	  N	  200m	  SKU	  
3. P-‐12,	  M	  50	  m	  VU	  	  
4. T-‐11,	  N	  50	  m	  VU	  	  
5. Erityisryhmä	  M	  50m	  VU	  
6. Erityisryhmä	  N	  50m	  VU	  
7. Masters	  M	  50m	  VU	  
8. Masters	  N	  50m	  VU	  
9. P-‐12,	  P-‐14,	  M	  100m	  PU	  
10. T-‐11,	  T-‐13,	  N	  100m	  PU	  
11. M	  400m	  SKU	  
12. N	  400m	  SKU	  
13. P-‐12,	  M	  50	  m	  RU	  	  
14. T-‐11,	  N	  50	  m	  RU	  	  
15. Masters	  M	  50m	  RU	  
16. Masters	  N	  50m	  RU	  
17. P-‐12,	  P-‐14,	  M	  100m	  VU	  
18. T-‐11,	  T-‐13,	  N	  100m	  VU	  
19. Erityisryhmä	  M	  100m	  VU	  
20. Erityisryhmä	  N	  100m	  VU	  
21. M	  800m	  VU	  
22. N	  800m	  VU	  
23. P-‐12,	  M	  50	  m	  SU	  	  
24. T-‐11,	  N	  50	  m	  SU	  	  
25. P-‐14,	  M	  100m	  RU	  
26. T-‐13,	  N	  100m	  RU	  	  
27. P-‐12,	  P-‐14,	  M	  200m	  VU	  
28. T-‐11,	  T-‐13,	  N	  200m	  VU	  



Ilmoittautumiset OCTOon 1.3.2015 mennessä. 
 
Erien järjestelyissä käytetään tasoituksia 25/50 m radalle. 
Lajeihin 21. ja 22. otetaan ilmoittautuneita max. 2 erää aikojen perusteella.  
 
Tiedustelut: 
kilpailut@swim.fi 
Kilpailujen yleisjohtaja Mikko Lampi, puh. 040 5959598 
 
Starttimaksu: 
9 euroa/ startti, maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä Swimming Jyväskylä ry:n  
tilille: Nordea FI8110453000178979. Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista, jos erissä on 
tilaa, maksu kolminkertainen. 
 
Palkinnot: 
Palkinnot jaetaan kilpailukutsun sarjojen mukaisesti joka lajin kolmelle parhaalle. 
 
Ruokailut: 
Ravintola Lozzi, Huom! Osoite: Seminaarinkatu 15, B rakennus.  
Varaukset etukäteen 1.3. mennessä lozzi@sonaatti.fi tai puh 040 8054012 
 
 

TERVETULOA JYVÄSKYLÄN 50-METRIN ALTAALLE ANTAMAAN NÄYTTÖJÄ 
KESÄN KILPAILUIHIN!! 

 


