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28.2.2022 

KUTSU 
 

 
 

 
Cetuksella on ilo kutsua kaikki 

Suomen taitouimarit 

CETUS GAMES -kilpailuihin 

22.-24.4.2022 
 
 
Järjestävä seura   Cetus Espoo Ry 
 
Paikka    Leppävaaran uimahalli, Veräjäpellonkatu 15, 02650 Espoo 
 
Allas     Leppävaaran uimahallin hyppyallas: 15x25 m, syvyys 5 m 
 
Säännöt    FINA 2017-2021 ja Suomen Uimaliitto ry 
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Kilpailunjohtaja  Ulla Lucenius 
 
Uitavat sarjat   Fina Senior 

- tekniset ohjelmat 100% 
- vapaaohjelmat 100% 
- Combo 100% 
 
Fina Junior 
- tekniset ohjelmat 100% 
- kuviot 100% + vapaaohjelmat 100% 
- Combo 100% 
 
AG15 & AG12 
- kuviot 100% + vapaaohjelmat 100% 
- Combo 100% 
 
AG10 
- kuviot 100 % + solo 100 % 

 
AG8 
- kuviot 100% 
 
Aloittelijat 
- AG10 kuviot 100% 
- Combo 100% 

 
Osallistuminen samalla ohjelmalla on mahdollista vain yhteen 
sarjaan. Kilpailuun voi ilmoittautua myös esiuimariksi. 

 
Palkinnot    Mitalit: Kulta-, hopea- ja pronssimitalit jaetaan kolmelle 

ensimmäiselle kaikissa sarjoissa. 
 

Tuomarit    Osallistuvat seurat ovat velvollisia ilmoittamaan kilpailuun 
tuomareita seuraavasti: 
 
1–3 uimaria 1 tuomari (vähintään B-taso) 
4–10 uimaria 2 tuomaria (molemmat vähintään B-taso) 
11–20 uimaria 3 tuomaria (vähintään 2 x B-taso ja 1 x C-taso) 
yli 20 uimaria 4 tuomaria (vähintään 2 x B-taso ja 2 x C-taso) 
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Tuomarit ilmoitetaan kilpailuilmoittautumisen yhteydessä. 
Mikäli seuralla ei ole mahdollisuutta järjestää riittävästi 
tuomareita, Cetus laskuttaa seuraa järjestämänsä tuomarin 
kulujen verran. 

 
Musiikki  Musiikit lähetetään sähköisesti osoitteeseen 

taitouinti.cetus@gmail.com viimeiseen ilmoittautumispäivään 
(8.4.2022) mennessä. 

 
Jokaiselle ilmoitetulle ohjelmalle tulee olla oma musiikki-
tiedostonsa .mp3 -tiedostomuodossa. Musiikit tulee 
nimetä seuraavan mallin mukaisesti: 
ikäsarja_ohjelma_seura_uimari.mp3. 
 
Lisäksi musiikit tulee ottaa kilpailuun mukaan muistitikulla 
nimettynä kuten edellä. Valmentaja on vastuussa 
musiikkitiedostojen laadusta. 

 
Alustava aikataulu  Pe 22.4.2022 klo 15.00 – 20.00 
 

La 23.4.2022 klo 8.00 – 12.00 ja 15.00 – 20.00 
 
Su 24.4.2022 klo 8.00 – 13.00 
 
Aikatauluun voi tulla muutoksia. Lopullinen aikataulu lähetetään 
seuroille ilmoittautumisajan päätyttyä. 
 
Kuvioryhmät arvotaan keskiviikkona 20.4.2022 klo 16 
Leppävaaran uimahallilla ja lähetetään välittömästi sähköpostitse 
osallistuvien seurojen yhteyshenkilöille. 
 
Lähtöjärjestyksien arvonnan paikka & aika ilmoitetaan 
myöhemmin. 
 

Ilmoittautumiset   Alustavat ilmoittautumiset lähetetään seuroittain 25.3.2022 
mennessä osoitteeseen taitouinti.cetus@gmail.com. 
 
Lopulliset ilmoittautumiset lähetetään 8.4.2022 mennessä. 
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Osallistumismaksut  25 € SOLO & TEKNINEN SOLO 
35 € DUO & TEKNINEN DUO 
60 € JOUKKUE & TEKNINEN JOUKKUE 
70 € COMBO 
15 € KUVIOT uimari / sarja 

 

Huomioithan, että vapaaohjelmista ja teknisistä ohjelmista tulee 
maksaa oma maksunsa. Esiuimareista maksetaan normaalit 
osallistumismaksut. 
 
Maksu suoritetaan lopullisen ilmoittautumisen yhteydessä tilille: 
Cetus Espoo ry, Nordea FI5914323000219873 
Kuitti maksusta lähetetään osoitteeseen: 
taitouinti.cetus@gmail.com 
 
Maksuun viesti Taitouinti/Cetus Games 2022/starttimaksut/ 
seuran nimi. Jälki-ilmoittautumisesta peritään kolminkertainen 
osallistumismaksu. 
 

Lisenssi    Kaikilla osallistujilla tulee olla voimassa oleva Blue Card -lisenssi. 
Voimassaolo tarkistetaan Uimaliitosta ilmoittautumisen 
yhteydessä. 
 

Majoitus    Seurat järjestävät majoituksensa itse. 
 
Ruokailut    Leppävaaran uimahallin kahviosta voi tilata lämpimät ruoat 

viikonlopun ajaksi. Seurat varaavat itse ruokailunsa 18.4. 
mennessä: info@windyday.fi tai puh. 050 467 2713. 

 

Lisätietoja   taitouinti.cetus@gmail.com 

 

 

TERVETULOA ESPOOSEEN! 
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