
    KILPAILUKUTSUKILPAILUKUTSUKILPAILUKUTSUKILPAILUKUTSU 

    
AWS DivingAWS DivingAWS DivingAWS Diving    järjestää SUiL:n luvalla järjestää SUiL:n luvalla järjestää SUiL:n luvalla järjestää SUiL:n luvalla     
uimahyppyjen HMuimahyppyjen HMuimahyppyjen HMuimahyppyjen HM----    ja NHMja NHMja NHMja NHM----    kilpailut 20kilpailut 20kilpailut 20kilpailut 2020202020 

    
Paikka: Paikka: Paikka: Paikka:     Impivaaran UimahalliImpivaaran UimahalliImpivaaran UimahalliImpivaaran Uimahalli    

Uimahallinpolku 4, 20320 TurkuUimahallinpolku 4, 20320 TurkuUimahallinpolku 4, 20320 TurkuUimahallinpolku 4, 20320 Turku 

    
Aika: Aika: Aika: Aika:     9999....----    11111111....10101010.20.20.20.2020202020     
 

Lajit:Lajit:Lajit:Lajit: 
 Aikuiset (Fina:n säännöt 2017Aikuiset (Fina:n säännöt 2017Aikuiset (Fina:n säännöt 2017Aikuiset (Fina:n säännöt 2017----2021)2021)2021)2021) 
    Miehet 1m, 3m ja krs, parihypyMiehet 1m, 3m ja krs, parihypyMiehet 1m, 3m ja krs, parihypyMiehet 1m, 3m ja krs, parihypyt 3m ja krst 3m ja krst 3m ja krst 3m ja krs 

    Naiset 1m, 3m ja krs, parihypyt 3m ja krsNaiset 1m, 3m ja krs, parihypyt 3m ja krsNaiset 1m, 3m ja krs, parihypyt 3m ja krsNaiset 1m, 3m ja krs, parihypyt 3m ja krs 

 
    AAAA----pojat 1m, 3m ja krspojat 1m, 3m ja krspojat 1m, 3m ja krspojat 1m, 3m ja krs 

    BBBB----pojat 1m, 3m ja krspojat 1m, 3m ja krspojat 1m, 3m ja krspojat 1m, 3m ja krs 

    CCCC----pojat 1m, 3m ja krspojat 1m, 3m ja krspojat 1m, 3m ja krspojat 1m, 3m ja krs 

    DDDD----pojat pojat pojat pojat 1m, 3m ja krs1m, 3m ja krs1m, 3m ja krs1m, 3m ja krs 

 
    AAAA----tytöt 1m, 3m ja krstytöt 1m, 3m ja krstytöt 1m, 3m ja krstytöt 1m, 3m ja krs 

    BBBB----tytöt 1m, 3m ja krstytöt 1m, 3m ja krstytöt 1m, 3m ja krstytöt 1m, 3m ja krs 

    CCCC----tytöt 1m, 3m ja krstytöt 1m, 3m ja krstytöt 1m, 3m ja krstytöt 1m, 3m ja krs 

    DDDD----tytöt tytöt tytöt tytöt 1m, 3m ja krs1m, 3m ja krs1m, 3m ja krs1m, 3m ja krs 

     

    D D D D ––––    sarjojen säännöt:sarjojen säännöt:sarjojen säännöt:sarjojen säännöt: 

 Kaikilla telineillä hypätään yhteensä kuusi (6) hyppyä vähintään kolmesta (3) eri hyppyryhmästä. 

 Vähintään neljä (4) hyppyä tulee olla pää edellä veteen tulevia. 

 Kaksi hyppyä saa tulla veteen joko pää tai jalat edellä hyppääjän valinnan mukaan.  

 Näiden joukossa voi olla myös 100A (va 1.0) ja 200A (va 1.0). 

 Kilpailujen aikataulu ja mahdolliset lajiyhdistelyt ilmoitetaan ilmoittautumisen jälkeen. 



 

IIIIlmoittautuminen:lmoittautuminen:lmoittautuminen:lmoittautuminen: 

Hyppääjien kirjalliset ilmoittautumiset viimeistään 21.9.2020 klo 12.00 mennessä divecalc-

tiedostolla osoitteeseen awsdiving@gmail.com  

Pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan samalla myös tuomarit, valmentajat ja joukkueenjohtajat. 

Uimaliiton säännöt tuomareista voimassa sakkomaksuineen. 
 

HyppypöytäkirjaHyppypöytäkirjaHyppypöytäkirjaHyppypöytäkirjat:t:t:t: 

Pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan alustavat hyppääjien pöytäkirjat mielellään Divecalcilla tai 

sähköpostilla ilmoittautumisen yhteydessä, hyppypöytäkirjat tulee jättää viimeistään 8.10.2020 klo 

12. Hyppyjä saa kuitenkin muuttaa 24 tuntia ennen kilpailupäivän alkua. 

Maksut:Maksut:Maksut:Maksut: 

Osallistumismaksu 11€/hlö/laji, 15€/syncro maksetaan AWS Divingin tilille 

FI72 5284 0220 0900 43 viitteellä 1020209. Osanottomaksut tarkistetaan ennen kilpailua. 

Harjoittelu:Harjoittelu:Harjoittelu:Harjoittelu: 

Harjoitteluajat ovat perjantaina klo 11.00 ja lauantaina klo 8.00 sekä sunnuntaina klo 8.00 alkaen. 

Kisaa edeltävillä arkipäivillä voi harjoitella joko yleisön seassa tai sopimuksen mukaan 

sisäänpääsymaksulla. 

 

Ruokailu:Ruokailu:Ruokailu:Ruokailu: 

Ruokailu on mahdollista kahvila Otavassa, varattava etukäteen +358 44 243 0574 tai 

info@kahvila-otava.fi  
   

Poikkeusolot:Poikkeusolot:Poikkeusolot:Poikkeusolot:    

Pyydämme huomioimaan voimassaolevat poikkeusjärjestelyt ja huolehtimaan siitä ettei hallillePyydämme huomioimaan voimassaolevat poikkeusjärjestelyt ja huolehtimaan siitä ettei hallillePyydämme huomioimaan voimassaolevat poikkeusjärjestelyt ja huolehtimaan siitä ettei hallillePyydämme huomioimaan voimassaolevat poikkeusjärjestelyt ja huolehtimaan siitä ettei hallille    

tulla flunssaisena, kuivaharjoittelussa pitää huomioida turvavälit sekä hygienia. tulla flunssaisena, kuivaharjoittelussa pitää huomioida turvavälit sekä hygienia. tulla flunssaisena, kuivaharjoittelussa pitää huomioida turvavälit sekä hygienia. tulla flunssaisena, kuivaharjoittelussa pitää huomioida turvavälit sekä hygienia.     

Yleisöä ei voida päästää altaalle. Kisojen tuloksYleisöä ei voida päästää altaalle. Kisojen tuloksYleisöä ei voida päästää altaalle. Kisojen tuloksYleisöä ei voida päästää altaalle. Kisojen tulokset livenä netissä.et livenä netissä.et livenä netissä.et livenä netissä. 

    

TERVETULOA TERVETULOA TERVETULOA TERVETULOA TURKUUTURKUUTURKUUTURKUUN!N!N!N! 



 


