
  

  

Swimming   Jyväskylän   kuukausikirje   –   helmikuu   2021   

Tässä  infokirjeessä  on  ajankohtaisia  asioita  Swimming  Jyväskylä  ry:n          
jäsenille   ja   harrastajille.   
  

Seuran   toiminta   jatkuu   taas   ma   15.2.   alkaen   
Kaupungin  koronarajoitusten  jälkeen  pääsemme  taas  jatkamaan  toimintamme         
lasten   ja   nuorten   osalta   ma   15.2.   alkaen .   
  

Valmennusryhmät  ovat  harjoitelleet  helmikuun  alun  etä-  ja  omatoimitreenien          
parissa   mahtavissa   ulkoilusäissä   ahkerasti!   
  

Kurssilaisille  järjestetään  korvauskerrat  peruuntuneiden  kertojen  tilalle  ja         
näistä   tiedotetaan   sähköpostitse   ryhmäkohtaisesti.     
  

Aikuisten  ryhmät,  perhepeuhulat  ja  vauvauinnit  pääsevät  koronarajoitusten         
vuoksi  aloittamaan  aikaisintaan  maaliskuun  alussa.  Kaupungin  uimahallit  ovat          
suljettuna   yleisöltä   ainakin   helmikuun   loppuun.   

  
  

Helmikuun   kilpailutapahtumat   
Jyväskylä  Time  Trial  uidaan  AaltoAlvarissa lauantaina  27.2.  Mukaan          
kilpailuiden  järjestämiseen  tarvitaan  jälleen  paljon  toimitsijoita  useisiin  eri          
tehtäviin.  Tehtäviin  opastetaan  paikan  päällä  ja  aiempaa  kokemusta          
toimitsijana   olemisesta   ei   tarvita.     
Ilmoittaudu   toimitsijaksi:     
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZO46xxK9U4L1lhAVCKWylDqNntlNE 
Wch/edit#gid=700797621   
  

Tervetuloa  mukaan  mukavaan  toimitsijaporukkaan  ja  tsemppiä  kaikille         
kisoihin!!   

  
  

Valmennusryhmien   asioita   
Taitouimareiden   leiri   
Swimming  Jyväskylän  taitouimarit  (Kolibrit,  Kurjet  ja  Joutsenet)         
virtuaalileireilevät  yhteistyössä  Kuopion  Uimaseuran  ja  Aboa  Watersportsin         
taitouimareiden  kanssa   18.-21.2.2021 ,  kun  yhteistä  liveleiriä  ei  päästy          
järjestämään  vallitsevan  koronatilanteen  vuoksi  millään  paikkakunnalla.        
Ohjelmassa  luvassa  yhteiskuivia  Zoomin  kautta,  erilaisten  haasteiden  jakoa  ja           
tekoa  Instagramin  välityksellä  sekä  leirin  tietysti  kruunaa  Whatsappin          
virtuaalinäytös,  jossa  jokainen  leirille  osallistuja  pääseen  seuraamaan  eri          
seurojen  tuotoksia  musiikkiohjelmien  muodossa.  Perinteisen  kevätleirin        
päätarkoitus  on  ollut  ja  on  edelleen  valmistaa  uimareita  ja  valmentajia  kevään             
Ikäkausimestaruuskilpailuihin.  Tällä  virtuaalileirillä  haluamme  pitää  perinteitä        
yllä  ja  saada  arvokasta  kokemusta  ohjelmien  uimisesta,  koska  kilpailuja  ei  ole             
ollut  pitkään  aikaan.  Samalla  uimarit  pääsevät  tutustumaan  muun  seuran           
uimareihin  ja  ohjelmiin  sekä  jokainen  saa  palautetta  ohjelmistaan  toisen           
seuran   valmentajilta   ja   tuomareilta.   

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZO46xxK9U4L1lhAVCKWylDqNntlNEWch/edit#gid=700797621
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZO46xxK9U4L1lhAVCKWylDqNntlNEWch/edit#gid=700797621


  

  

  
Kilpauimareiden   hiihtoloman   leiri   
Hiihtoloman  leiri  järjestetään  tuttuun  tapaan  viikolla  9.  Leiri  alkaa           
maanantaina  1.3.  ja  päättyy  lauantaina  6.3./sunnuntaina  7.3.  Tarkemmat          
aikataulut  ilmoitetaan  ryhmien  blogeissa  heti,  kun  saamme  kaupungilta          
varmistuksen   hiihtolomaviikon   allasvuoroista.   

  
Rollot   2021   
Rollot  on  Suomen  suurin  vuosittainen  lasten  ja  nuorten  uintitapahtuma,  johon            
osallistui  vuonna  2019  Oulussa  yli  1  000  uimaria  ympäri  Suomea.  Vuonna             
2021  Rollot  järjestetään  Tampereella  11.–16.6.2021.  Perjantaista        
sunnuntaihin  kilpaillaan  ikäluokkien  mestaruuksista  sarjoissa  tytöt  09-11         
syntyneet  ja  pojat  08-10  syntyneet.  Kilpailuihin  on  aikarajat,  mutta  uimarit            
jotka  eivät  aikarajoja  ole  alittaneet,  pääsevät  kilpailemaan  50  metrin           
vapaauinnissa.  Tämän  jälkeen  tapahtuma  jatkuu  Rolloleirinä  keskiviikkoon         
asti.   Leirille   ei   ole   ikärajaa.     
  

Kannustamme   kaikkia   seuran   nuoria   uimareita   osallistumaan   vuoden   
hauskimpaan   tapahtumaan!     
  

Lisätietoja   Rolloista   myöhemmin.   
  

myClub   
Pidäthän  yhteystietosi  ajan  tasalla  myClub-järjestelmässä!  Tietosi  pääset         
tarkistamaan   kirjautumalla   myClub:    https://swim.myclub.fi/login    
  
  

  
Reipasta   talvisen   helmikuun   jatkoa!   

https://swim.myclub.fi/login

