30-vuotisjuhlakilpailu
Kilpailukutsu

Tervetuloa Varsinais-Suomeen Aurajoen rannalle!
Talviuinnin SM 2019 -kilpailut järjestetään VarsinaisSuomessa eri paikallisten talviuintiseurojen sekä Suomen
Ladun toimesta. Kisatapahtuman keskuspaikkana toimii
Turun Aurajoessa sijaitseva vierasvenesatama. Tapahtuma
järjestetään 1-3.2.2019. Kilpailijat uivat 25 tai 50 metrin
matkan Aurajoessa, joko rintauintia tai vapaauintia.
Kilpailussa on myös norppasarja, jossa kilpailija ui 25 metrin
matkan ilman ajanottoa sekä kuuttisarja, jossa vain
kastaudutaan.
Kilpailu on avoin kaikille. Muut kuin Suomen kansalaiset
voivat uida kilpailun ulkopuolella ilman virallista sijoitusta.
Jokaiselle osallistuvalle jaetaan osallistumismitali.
Kilpailuissa noudatetaan Suomen Ladun laatimia sääntöjä, jotka löytyvät Suomen Ladun kotisivuilta.
Ilmoittautuminen kilpailuihin tapahtuu tapahtuman kotisivujen kautta osoitteesta talviuinninsm.fi.
Ilmoittautuminen avautuu maanantaina 15.10.2018.
15.12.2018 mennessä
Kilpasarja 35 € (SL 30 €)
Norppasarja 35 € (SL 30 €)
Kuuttisarja 20 € (SL 15 €)
Viestit 50 € / (SL 40 €/) joukkue

16.12.2018 – 20.1.2019
Kilpasarja 40 € (SL 35 €)
Norppasarja 40 € (SL 35 €)
Kuuttisarja 20 € (SL 15 €)
Viestit 55 € / (SL 45 €/) joukkue

Jälki-ilmoittautumiset
20.1.2019 jälkeen
Norppasarja 50 € (SL 45 €)
Kuuttisarja 25 € (SL 20 €)

Suomen Ladun jäsenille myönnetään jäsenalennus ja heidän hinta näkyy suluissa (SL xx €). Sama Suomen
Ladun jäsenhinta on myös kaikille alle 30-vuotiaille opiskelijoille. Kilpailijan on varauduttava esittämään
kirjautumisen yhteydessä kisatoimistossa Suomen Ladun jäsenkortti tai opiskelijakortti. Jos kilpailijalla ei
ole oikeutta alennukseen, hän joutuu maksamaan alennuksen ja 10 € sakkomaksun.
Ilmoittautuminen on sitova. Sairastapauksissa osanottomaksu palautetaan lääkärintodistuksen
perusteella. Sairaustapauksen vuoksi peruuntuneesta osallistumisesta pidätämme 10 € kuluihin.
Osallistumismaksun myöhässä maksaneilta perimme osallistumismaksut kaksinkertaisena.
Kisapaikalla kilpailijan on henkilökohtaisesti ilmoittauduttava kisa-alueella olevaan kisatoimistoon
viimeistään kaksi tuntia ennen lähtöluettelossa ilmoitettua uintiaikaa. Ilmoittautumisen yhteydessä
kilpailija saa kisapassin, jossa on kerrottu uinnin tarkat tiedot sekä aika, jolloin henkilö voi siirtyä
pukeutumisalueelle. Alustavat lähtöluettelot julkistetaan kotisivuilla 16.1. ja ne vahvistetaan 28.1.
Jokainen osallistuja saa osallistumismitalin uintisuorituksensa jälkeen. Kilpasarjoissa jaetaan palkinto
kolmelle parhaalle. Palkintojen jako tapahtuu ohjelman mukaisesti kilpailupäivän päätteeksi. Kilpailu alkaa
perjantaina 1.2. klo 17:00 kilpailujen avajaisilla ja päättyvät sunnuntaina 3.2. noin klo 12:00.
Lisätietoja kilpailusta antavat:
Mika-Pekka Näykki
organisaattori
0500 742 517
sm2019.turku@gmail.com

Hulluna Avantoon –
Talviuinnin SM 2019 -kilpailu

Jaana Tulonen
kisasihteeri
040 771 1866
sm2019.kisasihteeri@gmail.com

Postiosoite:
Turun Avantouimarit ry
Rykmentintie 51
20880 Turku

Internet
talviuinninsm.fi
facebook.com/talviuinninsm
instagram.com/talviuinninsm2019turku

