KILPAILUKUTSU
FinnCup 2 11.12.2021
Kokkolan uimaseura (KUS-GSS)ry järjestää Suomen
uimaliiton luvalla Finn Cup 2 osakilpailun Kokkolan Vesiveijarissa,
Kaarlelankatu 55, p. 0408068042
Aika: 11.12.2021
Paikka: Kokkolan uimahalli Vesiveijari
Lajit:
Taso 1, alle 9v.
Taso 1, alle 11v.
Taso 1, yleinen
Taso 2, alle 11v.
Taso 2, yleinen
Taso 3
Taso 4
Taso 5
Taso 6
Yleinen
Masters M ja N

3m
3m
1m
1m
1m
3m
krs
1m
1m
krs
krs

Ilmoittautuminen:
Hyppääjien ja tuomareiden ilmoittautumiset viimeistään ke 1.12.2021 klo 23:59
DiveCalcin netti-ilmoittautumisen kautta. Seurat voivat pyytää ilmoittautumislinkkiä
sähköpostilla osoitteesta kus.uimahypyt@gmail.com.
Tuomarit:
Kilpailuihin osallistuvasta seurasta, jolla on vähintään 2 osallistujaa kisassa:
- tulee olla tuomari käytettävissä koko kilpailun ajan TAI
- jos seurasta ei ole tuomaria paikalla koko kisan ajan, seuran tulee
maksaa sakkomaksu 100 € (starttimaksun yhteydessä samoin
maksutiedoin) TAI
- seura voi järjestää jonkun toisen seuran tuomarin hoitamaan
tuomaritehtävät puolestaan
- Tuomareilla tulee olla valkoinen paita.

Hyppypöytäkirjat:
Hyppypöytäkirjat tulisi olla toimitettuna DiveCalcin netti-ilmoittautumisen kautta.
Virallisen säännön mukaan hyppypöytäkirjat on lähetettävä viimeistään 24 tuntia
ennen koko kilpailun alkua (pe 10.12.2021 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 Kokkolan uimaseura
ry:n tilille: FI79 5162 0020 2253 58, viestiksi FinnCup 2 ja seuran nimi. Seuran
tulee lähettää tosite maksusta kilpailusihteerille (kus.uimahypyt@gmail.com)
viimeistään ti 7.12.2021. Mikäli kilpailupaikalla tehdään hyppymuutoksia 3–24 h
ennen lajia, ko. seuran tulee maksaa viipymättä 30 € muutosmaksu starttimaksujen
maksutiedoilla.
Alustava aikataulu:
Lauantai 11.12.2021. Kilpailu alkaa klo 10.00 (alustava tieto).
- Uimahalliin pääsee lauantaina sisään klo 8.00 alkaen.
- Tarkempi kilpailu- ja harjoitteluaikataulu lähetetään seuroille
ilmoittautumisen jälkeen.
Ruokailu:
Lounaan voi varata etukäteen uimahallin ravintolasta.
https://www.cafe-eden.fi/
Majoitus:
Majoituksia voi kysellä paikallisista hotelleista. Lähimpänä uimahallia sijaitsee
Sokos Hotel Kaarle, mistä voi myös tiedustella Sporttiklubi-hintoja.
Tiedustelut:
kilpailusihteeri Jani Nissinen, kus.uimahypyt@gmail.com
Marja Matturi-Slotte, p.0505377118, marja.matturi@gmail.com

