KILPAILUKUTSU
TAITOUINNIN
AVOIMET
KUVIOMESTARUUSKILPAILUT
9.12.-11.12.2022
TURKU

JÄRJESTÄVÄ SEURA

AWS-taitouinti Turku

PAIKKA

Impivaaran uimahalli, Uimahallinpolku 4, 20320 Turku

ALLAS

Hyppyallas Tuomas (14x16 m, syvyys 4,5 m) kilpailukäyttöön,
50 m:n Venla-altaasta ratoja verryttelykäyttöön

SÄÄNNÖT

-Suomen Uimaliiton vuoden 2022 Kuviomestaruuskilpailujen säännöt
(29.9.2022)
-Suomen Uimaliiton Taitouinnin Kuviot AG8- ja AG10 (30.9.2022)
-FINA Artistic Swimming Rules 2022-2025, Yleiset Uimaliitto ry:n
säännöt
-Taitouinnin mestaruuskilpailusäännöt

KILPAILUNJOHTAJA

Maiju Ojala

KILPAILUSARJAT

Arvokilpailujen sisällä
uitavat sarjat
Fina Senior
Fina Junior
AG15
AG12

Arvokilpailujen
ulkopuolella
uitavat sarjat
Aloittelijat
AG10
AG8
Masters
Aloittelijat, AG10 ja
Masters:
-suoritetaan neljä (4)
AG10-sarjan kuviota

Fina Sr ja Jr:
-Uidaan uusien sääntöjen mukaiset tekniset elementit, jotka
suoritetaan järjestyksessä elementistä 1 eteen päin.
-Molempien ikäsarjojen osalta järjestetään erikseen solo-, duo- ja
joukkuekilpailu, joihin jokaiseen ilmoittaudutaan erikseen.
Duo-elementit tulee suorittaa parina ja joukkue-elementit 4-8 hengen AG8:
joukkueena. Varauimareiden ilmoittautuminen sallitaan teknisten
suoritetaan neljä (4)
musiikkiohjelmien sääntöjen mukaisesti.
oman sarjan kuviota
-Useista elementeistä on kaksi vaikeuskertoimeltaan eroavaa versiota
(A ja B). Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava, kumman version
elementistä suorittaa. Kohtaa “Additional Requirements” ei huomioida
eli kilpailussa suoritetaan vain määrätyt elementit.
-Uimareiden on mahdollista osallistua samalla suorituksella sekä Fina
Jr että Fina Sr -sarjaan, tämä kuitenkin vain, mikäli uimari valitsee
suoritettavaksi vaikeuskertoimeltaan yhtäläiset versiot elementeistä (A
tai B) molemmissa sarjoissa.
-Elementit suoritetaan tuomaripaneelin edessä yksittäisinä
suorituksina. Elementtiin meno ja poistulo ovat vapaavalintaisia, näitä
ei kuitenkaan huomioida pisteytyksissä. Musiikin käyttö ei ole sallittua,
eikä valmentaja saa antaa uimareille tahtia.

Arvokilpailujen sisällä
uitavat sarjat

Arvokilpailujen
ulkopuolella
uitavat sarjat

AG12:
Uidaan poikkeuksellisesti vain pakollinen kuvioryhmä ja yksi arvottu
kuvioryhmä (yhteensä 4 kuviota).
Youth (AG15):
Uidaan poikkeuksellisesti joko Section A (Group 1 ja 2), B (Group 3 ja
4) tai C (Group 5 ja 6) ryhmän kuviot (yhteensä 4 kuviota).
Huomioitavaa:
- Kilpailuun voi ilmoittautua myös esiuimariksi mihin tahansa sarjaan. Esiuimareilla ei ole
ikärajoitteita.
- AG8- ja AG10- kuviot uidaan Taitouinnin ydinryhmän määrittelemien AG8- ja AG10kuvioiden sääntöjen mukaan
https://d2t6wyhz55tig8.cloudfront.net/assets/files/25514/paivitetyt_ag8_ag10_kuviot_30_9_2022.pdf

-

Starttimaksut ovat 25 € / uimari / sarja. Jos uimari ui esim. FinaJR ja FinaSR kuviot, on
starttimaksu 50 €.

LISENSSI

Kaikilla osallistujilla tulee olla Uimaliiton BlueCard -lisenssi.
Lisenssinumero on ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä. Ilman
voimassaolevaa lisenssiä ei voi osallistua kilpailuun. Voimassaolo
tarkistetaan Uimaliitosta (ilmoittava seura on velvollinen tarkistamaan
uimareidensa vakuutuksen voimassaolon).

PALKINNOT

Kulta-, hopea- ja pronssimitalit jaetaan kaikissa sarjoissa kolmelle
ensimmäiselle, noudattaen taitouinnin mestaruuskilpailusääntöjä.

ALUSTAVA AIKATAULU

Pe 9.12.2022 klo 17:00La 10.12.2022 klo 8:00-20:00
Su 11.12.2022 klo 8:00-15:00
Tekninen kokous ja joukkueenjohtajien palaveri aloitetaan alustavasti
perjantaina klo 15:30, tuomaripalaveri klo 16:00. Aikatauluun voi tulla
muutoksia. Lopullinen aikataulu lähetetään seuroille ilmoittautumisajan
päätyttyä.

TUOMARIT

Osallistuvat seurat ovat velvollisia ilmoittamaan kilpailuun tuomareita
seuraavasti:
1-3 uimaria 1 tuomari
4-10 uimari 2 tuomaria
11-20 uimaria 3 tuomaria
yli 20 uimaria 4 tuomaria

Kaikkien tuomareiden pitää olla vähintään C-tason tuomareita. Vaaditun
määrän lisäksi seurat voivat ilmoittaa kilpailuihin varjotuomareita.
Mikäli seuralla ei ole mahdollisuutta järjestää riittävästi tuomareita,
AWS-taitouinti Turku laskuttaa seuralta sakkomaksun, jolla katetaan
puuttuvan tuomarin kulut 250€.
Tuomareiden asuna tulee olla musta paita ja mustat housut.
LÄHTÖJÄRJESTELYT

Kuvioiden arvonta suoritetaan torstaina 24.11.2022.

ILMOITTAUTUMISET

Ilmoittautumiset 11.11.2022 mennessä osoitteeseen:
kuviomestaruus@gmail.com
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa tuomareiden ja
joukkeenjohtajien (jojo) nimet, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot.
Tuomareille ja jojoille tullaan luomaan omat whatsapp-ryhmät
tiedottamista varten.

MAKSUT

25 € /uimari / sarja
Esiuimareista maksetaan normaalisti ilmoittautumismaksu.
Maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä 11.11.2022 mennessä:
Saaja: AWS-taitouinti Turku FI67 5716 9020 1026 74
Viesti: Taitouinnin kuviomestaruuskilpailut, seura
Jälki-ilmoittautumisesta peritään kolminkertainen osallistumismaksu.
Osallistujista johtuvissa peruutuksissa ilmoittautumismaksuja ei
palauteta.

RUOKAILUT

Impivaaran uimahallin kahviosta voi tilata lämpimät ruuat viikonlopun
ajaksi. Seurat varaavat ruokailun itse.
Aterian hinta ennakkoon varattuna on 9,50 €. Ruokalista ym. tarkemmat
tiedot ovat liitteenä. Ilmoitus ruokailijoiden tarkasta määrästä sekä
erityisruokavalioista 3.12.2022 mennessä sähköpostilla
imppari@kahvila-otava.fi

MAJOITUS

Jokainen seura varaa majoituksen itse. Olemme neuvotelleet seuraavien
hotellien kanssa edullisempia majoitusmahdollisuuksia:

▪

▪

Scandic Atrium ja Scandic Julia
varaustunnus: Taitouinnin kuviomestaruuskilpailut (25.11.2022 mennessä)
hotellin varaustilanteen mukaan, sales.turku@scandichotels.com, +358 300
870 885
Original Sokos Hotel Kupittaa
varaustunnus: BKUVIOMESTARUUS, sales.turku@sokoshotels.fi, +358 300
870 040, 9.11.2022 mennessä

LIIKENNEYHTEYDET

Linja-auto, FÖLI / linja 13: Takakirves/Impivaaran uimahalli – Keskusta

LISÄTIEDOT

Outi Kiili, outi.kiili@gmail.com, p. +358 50577 99 15
kuviomestaruus@gmail.com

LIITTEET

Ilmoittautumislomake
Mainos Kahvila Otava / Impivaaran kahvio

