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Hei, UiTalaiset uimariperheet!
Uusi kausi on aluillaan, samoin kilpailujohtoryhmän tämän kevään ponnistukset yhdessä teidän kanssanne.
Kausi on alkanut harjoitusten merkeissä ja ensimmäiset kisat jo ovat käsillä. Järjestämme Tampereella
kuukausittain kisatapahtumia tälläkin kaudella. Uintikisan järjestämiseen tarvitaan suuri joukko väkeä ja
Tampere on hyvässä maineessa kisojen järjestäjänä!
Kilpailutoiminta on mukavaa, opettavaista ja tarjoaa mahdollisuuden seurata oman lapsen kehittymistä
lähietäisyydeltä. Kilpailutapahtuma on myös hieno mahdollisuus vanhempien verkostoitumiseen.
Tuomaritoiminta tarjoaa myös mukavan uuden harrastuksen. Hyvä mahdollisuus on osallistua II luokan
tuomarikoulukseen Tampereella 5.3. klo 9 – 16. Linkki ilmoittautumiseen on tulossa, tarkkailkaa
sähköpostianne!
Kevät 2017
Olemme saaneet hienoja kisoja järjestettäväksemme myös tänä keväänä.
Da daa - kilpailujohtoryhmä ylpeänä esittää:

19.2.

UitaCup/UiTa

11.3

Manse -uinnit/UiTa

2.4

Manse Cup/ Tampereen uinnin tuki

6-7.5

Tampereen avoimet mestaruuskilpailut/ Tampereen Uinnin Tuki

20.5

Zoggs –uinnit / Uita

21.5

Kultakalauinnit /Uita

16-18.6

IKM Finaalit / Tampereen uinnin tuki

6-9.7

SM Viikko / Tampereen uinnin tuki

Merkitse päivät kalenteriisi, niin ehdit ajoissa mukaan kisajärjestelyihin.
Muistathan myös UiTan toimitsijalinjauksen: uimari kisoissa altaassa = ainakin yksi huoltaja toimitsijana.
Toimitsijavuoron voi kuitata mainiosti myös joku muu uimarin läheinen kuin äiti tai isä, esim. vanhempi sisarus,
isovanhempi, kummi, naapuri. Isommat uimarit voivat myös itse suorittaa tarvittavia toimitsijavuoroja pienten
uimareiden kisoissa. Tuomarikortti ei ole välttämätön. Jokaisesta perheestä tarvitaan vähintään kaksi
toimitsijavuoroa/kausi. Mahdollisen seuran stipendin/avustuksen uimari saa käyttöönsä vasta kun perheen
toimitsijavuorot on suoritettu.
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Toimitsijavuorojen kertyminen
Manse Cup/UiTa cup
Kisojen kasaustalkoot
Kokopäiväinen toimitsija
Puolipäiväinen toimitsija
Leipominen

=
=
=
=
=

½ toimitsijavuoroa
½toimitsijavuoroa
1 toimitsijavuoro
½ toimitsijavuoroa
½ toimitsijavuoroa

Toimitsijailmoittautumiset omiin kisoihimme tapahtuvat UiTan nettisivuille avattujen ilmoittautumislinkkien
kautta ja Tampereen Uinnin Tuen nettisivujen kautta tapahtuvat ilmoittautumiset Tuen järjestämiin kisoihin.

Mikä on Tampereen Uinnin Tuki?
Tampereen Uinnin Tuki ry on kahden tamperelaisen kilpauintiseuran UiTan ja TaTU Tampereen seurayhtymä.
Uinnin Tuen ensisijainen tavoite on kehittää tamperelaista kilpauintia. Tehtävämme on järjestää yhdessä
kisatapahtumia- erityisesti arvokisoja yhdessä. Mahdolliset kisatuotot ohjataan tamperelaisen kilpauinnin
tukemiseen; tällä kaudella uusiin harjoitteluvälineisiin.

Kilpailujohtoryhmä toivottaa kaikille uimareille ja heidän läheisilleen elämyksellistä uintikautta!
Lähdetään uuteen kauteen taas uusin paukuin!
Terveisin,
Nina Kaarlenkaski, kisaryhmän pj(nina.kaarlenkaski@uita.fi), Minna Ala-Karvia, Mari Suova, Sami Lahtinen, Pasi
Mäkinen, Kaire Rautiainen, Kirsi Heittokangas ja Susanna Leinonen.

