
 

Kilpailukutsu 

FinnCup 1 13.11.2021 

 
Uimahyppyseura Vantaa Diving ry järjestää Suomen Uimaliiton luvalla FinnCup 1 osakilpailun Vantaalla seuraavasti: 

 

Aika:  13.11.2021 

Paikka:  Tikkurilan uimahalli, Läntinen Valkoisenlähteentie 50, Vantaa 

 

Lajit: 

Taso 1, alle 9 (2012 ja nuoremmat) 1 m 

Taso 1, alle 11 (2010 ja nuoremmat) 1 m 

Taso 1, yleinen  3 m 

Taso 2, alle 11 (2010 ja nuoremmat) 3 m 

Taso 2, yleinen  krs 

Taso 3   1 m 

Taso 4   3 m 

Taso 5   krs 

Taso 6   krs 

Yleinen   3 m 

Masters M ja N  3 m 
 

Ilmoittautuminen: 

Hyppääjien ja tuomareiden ilmoittautumiset viimeistään ke 27.10.2021 klo 23:59 mennessä Divecalcin 

netti-ilmoittautumisen kautta. Seurat saavat erillisen linkin ilmoittautumisten tekoon viimeistään 2 

viikkoa ennen määräajan päättymistä. 

 

Tuomarit: Kilpailuihin osallistuvasta seurasta, jolla on vähintään 2 osallistujaa kisassa: 

o tulee olla tuomari käytettävissä koko kilpailun ajan TAI 

o jos seurasta ei ole tuomaria paikalla koko kisan ajan, seuran tulee maksaa sakkomaksu 100 € 

(starttimaksun yhteydessä samoin maksutiedoin) TAI 

o seura voi järjestää jonkun toisen seuran tuomarin hoitamaan tuomaritehtävät puolestaan 

Tuomareilla tulee olla valkoinen paita. 

 

Hyppypöytäkirjat: 

Hyppypöytäkirjat pyydetään järjestelyjen helpottamiseksi toimittamaan Divecalcin netti-

ilmoittautumisen kautta viimeistään 9.11.2021 klo 23:59. Virallisen säännön mukaan hyppypöytäkirjat 

on lähetettävä viimeistään 24 tuntia ennen koko kilpailun alkua (pe 12.11.2021 klo 10.00). 



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

MAKSUA VASTAAN UHJR:n päätöksen mukaan (kansallisissa mestaruuskilpailuissa muutokset ovat 

mahdollisia 30 € maksua vastaan 24–3 tuntia ennen ko. lajin alkua). Koska seura vastaa 

muutosmaksusta, tulee muutokset ilmoittaa seuran valmentajan (ei hyppääjän) toimesta. 

 

Maksut: Yksilölajit 8 € / hyppääjä 

Starttimaksut maksetaan etukäteen Uimahyppyseura Vantaa Diving ry:n tilille: FI24 4055 0011 4312 81, 

viestiksi FinnCup 1 ja seuran nimi. 

Seuran tulee lähettää tosite maksusta kilpailusihteerille (kilpailusihteeri.vantaadiving@gmail.com) 

viimeistään ma 8.11.2021 

Mikäli kilpailupaikalla tehdään hyppymuutoksia 3–24 h ennen lajia, ko. seuran tulee maksaa viipymättä 

30 € muutosmaksu starttimaksujen maksutiedoilla. 

 

Ruokailu: Lounasta tarjoillaan Hotelli Tikkurilassa klo 11.00–15.00. Lounaan hinta on 10,50 €/hlö. Lounaaseen 

kuuluu lämmin ruoka, kasvisvaihtoehto, salaatti, leivät + levite, mehu/vesi ja kahvi/tee. Kootut 

lounasvaraukset ruokamäärän optimoimiseksi ilmoitetaan sähköpostitse suoraan lounaspaikan 

osoitteeseen hotelli@hotellitikkurila.fi. Lounastilaukset, allergiat ja erityisruokavaliot tulee ilmoittaa 

viimeistään 7.11.2021. Varauksen yhteydessä ilmoitetaan myös seuran nimi, yhteyshenkilön nimi ja 

maksutapa. 

 

Kulkukortit: Ilmoittakaa kulkukortin tarvitsevien toimitsijoiden (valmentajien ja tuomareiden) kokonaismäärä 

sähköpostitse osoitteeseen kilpailusihteeri.vantaadiving@gmail.com viimeiseen ilmoittautumispäivään 

(27.10.2021) mennessä. 

 

Majoitus: Hotelli Tikkurilassa on kilpailuviikonloppuna mahdollista myös majoittua, esim. 1 hengen huone 69 

€/henkilö/yö ja 2 hengen huone 44,50 €/henkilö/yö. Kaikki huone vaihtoehdot ja varaukset osoitteesta 

hotelli@hotellitikkurila.fi. 

 

Alustava aikataulu: 

Lauantai 13.11.2021. 

Kilpailu alkaa klo 10.00 (alustava tieto). 

Jokaiselle lajille aikataulutetaan oma harjoitteluaika. 

Uimahalliin pääsee sisään klo 8.00 alkaen.  

Tarkempi kilpailu- ja harjoitteluaikataulu lähetetään seuroille ilmoittautumisen jälkeen. 

 

Tiedustelut: kilpailusihteeri.vantaadiving@gmail.com tai puh. 0449889202 / Tania Piekkanen 

 

 

TERVETULOA VANTAALLE! 
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