
KILPAILUKUTSU – FinnCup 5&6 osakilpailu 28.11.2020 

 

Oulun Uinti 1906 ry järjestää Suomen Uimaliiton luvalla FC 5&6 osakilpailun. 

 

Aika: Lauantai 28.11.2029. Harjoittelu ja kilpailut järjestetään klo 8.00-16.00 välillä. 

Lopullinen aikataulu ja lajijärjestys ilmoitetaan ilmoittautumisen päätyttyä, kuitenkin 

viimeistään 18.11.2020. 

Paikka:  Oulun Uimahalli, Raksila. Pikkukankaantie 3, 90130 Oulu. 

 

Lajit: 

Taso 1, alle 9v.  1m  

Taso 1, alle 11v.  1m 

Taso 1, yleinen  1m 

Taso 2, alle 11v. 3m 

Taso 2, yleinen 3m 

Taso 3  krs 

Taso 4  3m 

Taso 5   krs 

Taso 6   krs 

Yleinen   krs 

Masters   3m 

 

Tarkemmat säännöt Uimaliiton sivuilta: https://www.uimaliitto.fi/uimahypyt/saannot/finncup/ 

 

Ilmoittautuminen:  

Hyppääjien ja tuomareiden ilmoittautumiset viimeistään ma 16.11.2020 klo 20 mennessä 

Divecalc-tiedostolla osoitteeseen sanna_ahonen@hotmail.com. Lisääthän hypyt divecalciin 

ilmoittautumisen yhteydessä. 

 

Tuomarit:  

Merkitse ilmoittautumisten yhteydessä Divecalc-tiedostoon tuomarit. Kilpailuihin osallistuvasta 

seurasta, jolla on vähintään 2 osallistujaa kisassa:  

- tulee olla tuomari käytettävissä koko kilpailupäivän TAI 

- jos seurasta ei ole tuomaria paikalla jokaisena kisapäivänä koko kisan ajan, seuran tulee maksaa 

sakkomaksu 100e (starttimaksun yhteydessä samoin maksutiedoin) TAI 

- seura voi järjestää jonkun toisen seuran tuomarin hoitamaan tuomaritehtävät puolestaan 

 

Hyppypöytäkirjat: 

Hyppypöytäkirjat pyydetään järjestelyjen helpottamiseksi toimittamaan viimeistään to 26.11 klo 20 

mennessä yllä mainittuun osoitteeseen Divecalcilla. Virallisen säännön mukaan kaikki 

hyppypöytäkirjat on kuitenkin lähetettävä viimeistään 24 tuntia ennen koko kilpailun alkua (pe 

27.11. klo 8.00 mennessä).  



Seuroilla on oikeus muuttaa pöytäkirjoja maksutta 24h ennen kunkin lajin alkua ja sen jälkeen 

VAIN MAKSUA VASTAAN UHAR:n päätöksen mukaan (muutos muussa kuin kansallisessa 

mestaruuskilpailussa 24-1 tuntia ennen kilpailua 30 € /pöytäkirja). 

Starttimaksut: 

Yksilölajit: 8 euroa / hyppääjä. Starttimaksut maksetaan etukäteen Oulun Uinnin tilille: 

FI12 4600 0010 3744 58 

Viesti: Seuran nimi / Finn Cup 5&6 

 

Poikkeusolot: Pyydämme huomioimaan voimassaolevat poikkeusjärjestelyt ja huolehtimaan, ettei 

hallille tulla flunssaisena, kuivaharjoittelussa noudatetaan turvavälejä ja huolehditaan hygieniasta. 

Kilpailu käydään ilman yleisöä. Katsomossa istutaan seuroittain merkityillä paikoilla.  

 

Tiedustelut: Sanna Ahonen, sanna_ahonen@hotmail.com, p. 050 432 9676. 

 

Ruokailu: Uimahallin kahviossa on ruokailumahdollisuus. Varaukset ja tiedustelut etukäteen 08-

378502 tai info@nallikarioy.fi. 

 

TERVETULOA! 
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