
 
KILPAILUKUTSU 

 
Uimahyppyseura Mansen Molskis ry järjestää Suomen Uimaliiton luvalla  
FinnCup sarjan neljännen osakilpailun Tampereella lauantaina 5.10.2019. 
 
Paikkana toimii Tampereen uintikeskus Kalevan kaupunginosassa, 
Joukahaisenkatu 7, 33540 Tampere. 
 
Kilpailu alkaa klo 10.30!  
Uimahyppyallas on käytettävissä harjoitteluun klo 8.00 alkaen. 
 
Lajit ja telineet: 
Taso 1, alle 9 v.  1m  
Taso 1, alle 11 v.  krs 
Taso 1, yleinen krs  
Taso 2, alle 11v  1m  
Taso 2, yleinen  1m  
Taso 3  3m  
Taso 4  1m  
Taso 5  3m 
Taso 6 3m 
Yleinen sarja  3m  
Masters  1m 
 
Kilpailun aikataulu sekä lajijärjestys selviää ilmoittautumisajan umpeuduttua tai heti kun 
kaikki ovat hyppääjänsä meille ilmoittaneet! 
Lajien hyppyvaatimukset: https://www.uimaliitto.fi/uimahypyt/saannot/finncup/ 
 
RUOKAILUT: Aikaisille harjoittelijoille uimahallissa toimiva www.aquakahvio.fi ravintola tarjoaa 
puuroaamiaista sisältäen hillon, tummat ja vaaleat leivät sekä kurkut, tomaatit ja leikkeleet ja mehun sekä 
kahvin kello 8.00-10.45 ennakkoilmottautuneille hintaan 8,50€ ja ilman ennakkovarausta hintaan 9,50€. 
Lounasta tarjoillaan klo 11.00-16.30 ennakkoon ilmoittaneille hintaan 8,50€ ja ilman ennakkovarausta 
hintaan 9,50€. Mahdollisimman kootut varaukset ruokamäärän optimoimiseksi puhelinnumeroon 
0503053000 viimeistään 27.9. 
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TOIMITSIJAKAHVITUS tulee todennäköisesti olemaan aulan yläkerran jumppatilassa 
joten suunnitelkaa tuomareidenne ja valmentajienne ravitsemiseen riittävästi aikaa:) 
  
ILMOITTAUTUMISET: Hyppääjien ja tuomareiden ilmoittautumislinkit on jaettu seuroille 
tässä samalla! Aikataulun tekemiseksi ilmoittakaa hyppääjät pikimmiten ja viimeistään 
18.09.2019! Ilmoittakaa tämän lisäksi kulkurannekkeen tarvitsevat toimitsijanne 
kokonaismääränä alatunnisteessa olevaan puhelinnumeroon, mieluiten ylöspäin 
pyöristäen. 
 
HYPYT VIIMEISTÄÄN saamanne linkin kautta 04.10.2019 klo 10.30 mennessä jolloin 
ilmainen ilmoittautuminen umpeutuu! 
 
TUOMARIT: Seuralta, jolta osallistuu kilpailuun enemmän kuin yksi hyppääjä tulee olla 
vähintään yksi tuomari käytettävissä koko kilpailun ajan. Vaihtoehtoisesti seura voi maksaa 
100€ sakon seuramme tilille viestillä: ”Sakko ja seuran nimi”. 
 
STARTTIMAKSUT: 8€/hyppääjä/laji pyydetään maksamaan etukäteen seuramme tilille: 
FI61 4503 0010 3010 20  
BIC: ITELFIHH 
Viitteellä: 20190 
 
Kuitin voitte lähettää sähköpostiosoitteeseen: kilpailut.molskis@gmail.com tai esittää 
kilpailupäivänä sihteeristöllemme. 
 
Kilpailun johtajana toimii Mansen Molskis ry:n Juise. Kaikki 
kyselyt voivat osoittaa kutsun alatunnisteessa oleviin yhteystietoihin. Ensiaputarvikkeita 
seurallamme on välttävästi, joten seurojen kannattaa varata myös omat kylmäpussit 
mukaansa. 
 
Vietetään yhdessä mahtava ja iloinen uimahyppyjen täyteinen päivä! 
Tervetuloa Tampereelle! 
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