
Kilpailukutsu
Nuorten Suomen mestaruuskilpailut 2023

Uimahyppyseura Tiirat Ry järjestää Suomen Uimaliiton luvalla Nuorten mestaruuskilpailut Helsingissä
seuraavasti:

Aika: 24.-26.3.2023
Paikka: Mäkelänrinteen uimahalli, Mäkelänkatu 49, 00550 Helsinki.

Puh (09) 3484 8800 tai (09) 3484 8801.

Hypättävät lajit

Yksilölajit:

D-tytöt ja D-pojat 1m 3m krs
C-tytöt ja C-Pojat 1m 3m krs
B-tytöt ja B-pojat 1m 3m krs
A-tytöt ja A-pojat 1m 3m krs

Parihypyt:

Tytöt ja Pojat Parihypyt 3m Parihypyt krs

NSM-kisojen hyppysarjat voi tarkistaa:
https://www.uimaliitto.fi/uimahypyt/saannot/

Ilmoittautuminen

Hyppääjien ilmoittautumiset viimeistään 7.3.2022 klo 23:59 mennessä Divecalcin
netti-ilmoittautumisen kautta. Seurat saavat erillisen linkin ilmoittautumisten
tekoon viimeistään 2 viikkoa ennen määräajan päättymistä pyytämällä sen
kilpailusihteeriltä: kilpailusihteeri.tiirat@gmail.com
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Lisenssit
Urheilijalla tulee olla voimassa oleva kilpailulisenssi. Lisenssin voi hankkia
osoitteesta: https://www.uimaliitto.fi/info/lisenssi-2022-2023/

Tuomarit

Seuran tulee lähettää kilpailuun tuomari, jos seurasta osallistuu enemmän kuin yksi
hyppääjä kilpailuun. Jos seurasta osallistuu kilpailuun enemmän kuin 14 hyppääjää,
tulee seuran lähettää kilpailuun vähintään kaksi tuomaria. Yllä mainittu määrä
tuomareita tulee olla käytettävissä koko kilpailun ajan kaikkina kilpailupäivinä, vaikka
osallistuvan seuran hyppääjät eivät kilpailisi kaikkina päivinä.

Mikäli seura ei täytä tuomarivelvoitetta, tulee sen maksaa sakkomaksu, jonka
suuruus on:

- 100€ / tuomari, kun kyseessä on yksipäiväset kilpailut
- 75€ / päivä / tuomari, kun kyseessä on useamman päivän kilpailut

Sakkomaksu maksetaan Uimaliiton tilille viimeistään kilpailun viimeisenä
ilmoittautumispäivänä. Tilinumero FI44 5541 2820 0308 40, viestikenttään: “sakko, kilpailu,
seuran nimi”.

Seura voi täyttää tuomarivelvoitteen myös sopimalla, että toisen seuran tuomari edustaa sitä.

Tuomarilla tulee olla valkoinen paita.

Hyppypöytäkirjat

Hyppypöytäkirjat pyydetään järjestelyjen helpottamiseksi toimittamaan viimeistään
22.3.2022 klo 23:59  mennessä Divecalcin netti-ilmoittautumisen kautta.

Virallisen säännön
mukaan kaikki hyppypöytäkirjat on lähetettävä viimeistään 24 tuntia ennen koko
kilpailun alkua (23.3.2022 klo 10:00 mennessä).
Seuroilla on oikeus muuttaa pöytäkirjoja maksutta 24h ennen kunkin lajin alkua ja sen
jälkeen VAIN MAKSUA VASTAAN UHJR:n päätöksen mukaan (kansallisissa
mestaruuskilpailuissa muutokset on mahdollisia 30 euron maksua vastaan 24-3 tuntia
ennen ko. lajin alkua). Koska seura vastaa muutosmaksusta, tulee muutokset ilmoittaa
seuran valmentajan (ei hyppääjän) toimesta.

Maksut
Yksilölajit 11€ / startti
Pari- ja joukkuelajeissa 15€ / startti
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Starttimaksut maksetaan etukäteen Uimahyppyseura Tiirat ry:n tilille:
FI83 1262 3000 1040 96 viitteellä 400008.
Seuran tulee lähettää tosite maksusta kilpailusihteerille viimeistään 20.3.2023
Mikäli kilpailupaikalla tehdään hyppymuutoksia 3-24 h ennen lajia, ko. seuran tulee
maksaa 30e muutosmaksun starttimaksujen maksutiedoin viipymättä

Alustava aikataulu

Tarkempi aikataulu ilmoittautumisen jälkeen. Sunnuntaina viimeisen lajin on tarkoitus päättyä
viimeistään 16:00.

Lajijärjestys

Ilmoitetaan ilmoittautumisten jälkeen

Tiedustelut

kilpailusihteeri.tiirat@gmail.com, kiireellisissä tapauksissa 0400578750

TERVETULOA HELSINKIIN!
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