
KUTSU TIIROJEN SYYSKILPAILUUN 

 

Lauantaina 14.10. klo 9.00 

 

 

Tiirat kutsuu harrastus-, kehitys-, esikilpa-, 

kilpaharrastus- sekä kilparyhmien hyppääjät seuran 

sisäiseen Syyskilpailuun. Kilpailussa ei hypätä 

ikäluokittain vaan seitsemällä eri tasolla. 

Kilpailuhypyt löytyvät kutsun alta. Valmentajat 

sijoittavat lapset oikealle kilpailutasolle. 

 

Aika  la 14.10. klo 9 

Paikka Mäkelänrinteen uintikeskus 

Harjoittelu klo 8-9 

 

 

Ilmoittautuminen: 

Viimeistään sunnuntaina 8.10. klo 23.59 Tiirojen 

sivuilta kohdasta Ilmoittautuminen tai alla olevaa 

linkkiä käyttäen: 

https://www.ilmarix.fi/tietoverkko/isoilmari.nsf/ilmoittautuminens?openform&s=n&id=98EB42477DB767E3C2257F5300419EAF 

 

Kilpailumaksu: 

15 euroa, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautuminen rekisteröityy vain, jos 

maksu suoritetaan heti ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna. 

Mikäli hyppääjä haluaa ilmoittautua kilpailuun su 8.10. jälkeen, on osallistumismaksu nelinkertainen 

eli 60 euroa. Mitään ilmoittautumisia ei kuitenkaan oteta vastaan enää to 12.10. klo 12 jälkeen. 

 

Aikataulu: 

8-9 Harjoittelu (jollei oma valmentaja ole ilmoittanut muuta) 

9 alkaen kilpailut 

Lajijärjestys ja suuntaa antava aikataulu tiedotetaan ilmoittautuneille lähempänä kilpailua. 

 

Tapaamispaikka ja varusteet: 

Uimahallin valkoisilla penkeillä kuivavarusteissa. 

Mukaan tarvitaan uimapuku, jumppavaatteet, pyyhe, vesipullo ja paljon iloista mieltä! 

 

TERVETULOA SYYSKILPAILUUN JA TUTUSTUMAAN UIMAHYPPYIHIN! 

 

 

 

 

 

https://www.ilmarix.fi/tietoverkko/isoilmari.nsf/ilmoittautuminens?openform&s=n&id=98EB42477DB767E3C2257F5300419EAF


KILPAILUHYPYT TASOITTAIN 

Tiirojen Syyskilpailu 14.10.2017 

 

Huom: Valmentaja valitsee sopivan tason. Tasoa ei tarvitse ilmoittaa ilmoittautumisen 

yhteydessä! 

 

Taso 1 

4 hyppyä: 

- 100a ky  (eteenpäin jalat edellä, kädet ylhäällä) 

- 200a ky   (taaksepäin jalat edellä, kädet ylhäällä) 

- polvikaato 

- taittokaato 

Teline: reuna 

Kaikki hypyt tehdään reunalta valmentajan avustuksella. Kädet ovat ylhäällä jalat edellä hypyissä. 

Hyppääjät ovat rivissä reunalla ja hyppäävät vuorotellen. Tasolla 1 ei anneta pisteitä, vaan kaikki 

osallistujat saavat osallistumispalkinnon. 

 

Taso 2 

4 hyppyä: 

- 100a ky/ka   (eteen jalat edellä suorana) 

- 100c  ky/ka   (eteenpäin jalat edellä kerien) 

- 200a ky/ka   (taaksepäin jalat edellä suorana) 

- tk    (taittokaato) 

Teline: 1m kerros 

Huomioita: Valmentaja avustaa hyppääjiä hypyn aikana. Jalat edellä hypyissä kädet saa olla veteen 

tultaessa ylhäällä tai alhaalla. 

 

Taso 3 

4 hyppyä: 

- 3 krs: 100a ka (eteenpäin jalat edellä) 

- 1m:  200a ka  (taaksepäin jalat edellä) 

- 1m:  010   (kaato eteenpäin) 

- 1m:  020a   (taaksepäin suorakaato) 

Teline: 3m kerros + 1m lauta 

Huomioita: Jalat edellä hypyissä kädet alas veteen tultaessa (joko käsien tuominen ylhäältä 

sivukautta alas tai käsiliike ja käsien tuonti sivukautta alas). 

Valmentaja saa auttaa taaksepäin kaadossa. 

 



Taso 4 

5 hyppyä: 

- 3m krs: 010   (eteenpäin kaato pää edellä) 

- 3m krs: 100a ka  (eteenpäin jalat edellä) 

- 1m:  200a ka  (taaksepäin jalat edellä) 

- 1m:  101a/b/c  (eteenpäin hyppy pää edellä) 

- 1m:  020a/201a/b/c (taaksepäin kaato/hyppy pää edellä) 

Teline: 3m kerros + 1m lauta 

Huomioita: Jalat edellä hypyissä kädet alas veteen tultaessa (joko käsien tuominen ylhäältä 

sivukautta alas tai käsiliike ja käsien tuonti sivukautta alas). 

Eteenpäin hypyn voi tehdä suorin vartaloin, kerien tai taittaen, mutta vaikeusaste kaikissa 1.2. 

Taakse kaadon vaikeusaste 1.0. Taakse hypyn vaikeusaste vaikeusastetaulukon mukaan. 

 

Taso 5 

5 hyppyä: 

- 3 krs: 010 / 020  (kaato pää edellä eteen- tai taaksepäin) 

- 1m: 4 hyppyä. Mukana saa olla myös eteen ja taakse jalat edellä hypyt. 

Teline: 3m kerros + 1m lauta 

Huomioita: Jalat edellä hypyissä kädet alas veteen tultaessa (joko käsien tuominen ylhäältä 

sivukautta alas tai käsiliike ja käsien tuonti sivukautta alas). 

 

Taso 6 

5 hyppyä: 

- 3m: 010 / 020  (kaato pää edellä eteen- tai taaksepäin) 

- 3m: 4 hyppyä. Mukana saa olla myös eteen ja taakse jalat edellä hypyt. 

Teline: 3m lauta 

Huomioita: Jalat edellä hypyissä kädet alas veteen tultaessa (joko käsien tuominen ylhäältä 

sivukautta alas tai käsiliike ja käsien tuonti sivukautta alas). 

 

Taso 7 

5 hyppyä: 

- krs: 5 hyppyä. Mukana saa olla myös eteen ja taakse kaadot. 

Teline: kerros 3-10 m 


