
KILPAILUKUTSU
Taitouinnin 

Kuvio- ja Highlight –mestaruuskilpailut

8. – 10.12.2017
Jyväskylässä



JÄRJESTÄVÄ SEURA Swimming Jyväskylä ry 

PAIKKA Vesiliikuntakeskus Aalto Alvari, Pitkäkatu 2, 40700 Jyväskylä 

SÄÄNNÖT FINA säännöt 2017 – 2021  

KILPAILUSARJAT Kuviokilpailu: Aloittelijat, AG8, AG10, AG12, AG15, FinaJr ja FinaSr
Highlight- kilpailu:  Combo.    

KILPAILUNJOHTAJA Maiju Ojala 

LISENSSI Kaikilla osallistujilla tulee olla uimaliiton BlueCard lisenssi. 
Voimassaolo tarkistetaan uimaliitosta (ilmoittava seura on 
velvollinen tarkistamaan uimareidensa vakuutuksen 
voimassaolon) eli maksu tulee olla suoritettu vähintään 2 viikkoa 
ennen kilpailujen alkua. 

TUOMARIT Jokainen osallistuva seura on velvollinen ilmoittamaan kilpailuun 
tuomarin / tuomareita. Jos uimareita on yli 11, tuomareita pitää olla 
vähintään 3, jos 4-10 uimaria/2 tuomaria, jos 1-3 uimaria/1 tuomari. 

MUSIIKIT Lähetettävä ilmoittautumisen yhteydessä perjantaihin 10.11.2017 
mennessä. Tiedoston nimen oltava muotoa: 
uimari/joukkue_ohjelma_sarja_seura.mp3 

KILPALUALLAS Pituus 25 m, leveys 10,3 m, syvyys 0,90 m – 4,00 m.  5-ratainen.

UINTIRANNEKKET Saatte uintirannekkeet kahviosta. Pukukaapit toimivat niillä. 

ALUSTAVA Perjantai klo 17 – 21
AIKATAULUA Lauantai klo 08 – 17 (jaksojen välissä tauko)

Sunnuntai klo 08 – 14
Muutokset kisa-aikatauluun ovat mahdollisia. Lopullinen 
aikataulu lähetetään seuroille ilmoittautumisajan päätyttyä. 



ILMOITTAUTUMINEN Ennakkoilmoittautumiset viimeistään keskiviikkona 1.11.2017 ja 
lopulliset ilmoittautumiset perjantaihin 10.11.2017 mennessä 
osoitteeseen kilpailut@swim.fi. Jälki-ilmoittautumisista peritään 
kolminkertainen osallistumismaksu. Esiuimariksi voi ilmoittautua 
mihin sarjaan tahansa, myös yli-ikäiset nuorempien sarjoihin.

LÄHTÖJÄRJESTYKSET Arvotaan tiistaina 5.12.2017 klo 18 osoitteessa Aalto Alvari, 
Pitkäkatu 2, 40700 Jyväskylä.

OSALLISTUMISMAKSUT
Kuviot 15€ / uimari / sarja 
Highlight 50€/ combo

Maksut Swimming Jyväskylä ry:n tilille Nordea FI81 1045 3000 
1789 79 perjantaihin 10.11.2017 mennessä. Merkitse viestikenttään 
” Taitouinti/Kuviomestaruuskilpailut/Ilmoittautumismaksu/ 
Seurasi” 

RUOKAILU Pitkä lounasbufee Ravintola Lozzin linjastolta, 
Keskussairaalantie 4, P-rakennus (uimahallin viereinen 
rakennus). Ruokailu on sujuvinta ennakkoon tilatuilla lipuilla ja 
seuralaskutuksella. , mutta ruokailemaan ovat tervetulleita 
kaikki muutkin, vaikkeivat olisi tehneet ennakkovarausta.
Katso hinnat ja varausohjeet kutsun sivulta 4.

MAJOITUS Jokainen seura varaa majoituksensa itse. Yhteistyökumppa-
nimme kotikisoissa on Solo By Sokos Hotels Paviljonki, 
Lutakonaukio 10, 4100 Jyväskylä. Olemme neuvotelleet sinne 
edulliset hinnat. Huomaa, kilpailuviikonloppuna on pikkujoulu-
kausi meneillään, varaathan majoituksen hyvissä ajoin. 
Katso tarjoushinnat ja varausohjeet kutsun sivulta 5.  

KAHVIO Aalto Alvarissa toimii Swimming Jyväskylän ylläpitämä kahvio, 
jonka aukioloajat ovat: ma-pe 9-20, la-su 11-18 , mahdollisia 
pidennettyjä aukioloaikoja kisaviikonloppuna.

BUFFET Taitouimareiden vanhemmat pitävät kahvion kiinnioloaikoina 
omaa buffetia. Varaathan sinne käteistä. 



Lisäinfoa yhteistyökumppanimme ruokailuvarauksista

RUOKAILU

Pitkä lounasbufee Ravintola Lozzin linjastolta, Keskussairaalantie 4, P-
rakennus (uimahallin viereinen rakennus). Ruokailu on sujuvinta 
ennakkoon tilatuilla lipuilla ja seuralaskutuksella, mutta ruokailemaan 
ovat tervetulleita kaikki muutkin, vaikkeivat olisi tehneet 
ennakkovarausta. 

Aukioloajat: 
pe klo 16 saakka
la klo 11-17
su klo 12-16

Hinnat: 
5,70 € /lounas
6,70 € /lounas ja jälkiruoka
7,50 € /lounas, jälkiruoka ja kahvi/tee
Sunnuntaisin linjastossa voi olla myös erillinen kalliimpi lounasvaihtoehto 
(hinta 9,10 € ilman jälkiruokaa tai kahvia)

Varaukset: Seurat/joukkueet tilaavat suoraan Sonaatilta, Sonaatti 
laskuttaa seuroja tilauksen mukaan. Tilaukset etukäteen seuroittain 
24.11. mennessä osoitteeseen juhlat(at)sonaatti.fi. Vahvistuksia voi tehdä 
vielä 30.11. saakka. Lisätietoja Jaana Suomalainen puh. 050 581 8350 ma-
pe klo 8-14.

Tilauksen yhteydessä tarvittavat tiedot:

• Tilaajan nimi ja yhteystiedot
• Seura, laskutusosoite postitse lähetettävälle paperilaskulle (mikäli 

samasta seurasta useita joukkueita, myös joukkueen tiedot, jos erilliset 
laskut)

• Paikalla oleva vastuuhenkilö ja yhteystiedot
• Henkilömäärä, mahdolliset erityisruokavaliot
• Arvioitu ruokailuaika (mikäli tiedossa)



Lisäinfoa yhteistyökumppanimme majoitusvarauksesta

MAJOITUS

Jokainen seura varaa majoituksensa itse.  Yhteistyökumppanimme 
kotikisoissa on Solo By Sokos Hotels Paviljonki, Lutakonaukio 10, 
40100 Jyväskylä. Olemme neuvotelleet sinne edulliset hinnat. 

Hinnat: 
1-tai 2-hengen huone (solo) lisävuodemahdollisuudella
104€/vrk/1-tai 2-hengen huone (solo)
10€ lisävuode alle 16-vuotiaalle
20€ lisävuode 16-vuotiaalle tai vanhemmalle

Huonehinta sisältää runsaan buffet-aamiaisen, hotelliasukkaiden 
saunavuoron, hotellin kuntosalin käytön, S-ryhmän Sporttiklubiedut sekä 
voimassa olevan ALV:n. Mikäli verokanta muuttuu pidätämme oikeuden 
hinnan muutoksiin. Hinnoista saa bonusta S-etukortilla maksettaessa 
henkilökohtaisella maksuvälineellä. 

Varaukset: 
Jokainen joukkue varaa ja maksaa huoneensa itse. Varaukset Jyväskylän 
Sokos Hotellien myyntipalvelusta puh. 020 1234 640 tai e-mail 
sales.jyvaskyla(at)sokoshotels.fi. Viimeinen varauspäivä on 10.11.2017, 
jonka jälkeen kiintiöstä myymättä jääneet huoneet 
vapautetaan. Mainitse varausta tehdessäsi kiintiövaraustunnus 
TAITOUINTIKISAT. Kiintiöhuonevarauksia ei voi tehdä internetin 
kautta.



KULKUYHTEYDET www.onnibus.com  
www.vr.fi    
www.finnair.fi  
www.matkahuolto.fi

TIEDUSTELUT kilpailut(at)swim.fi
Jaana Kiiskinen, kilpailukoordinaattori  

LIITTEENÄ ILMOITTAUTUMISLOMAKKEET

Tervetuloa Jyväskylään! 


