Swimming Jyväskylän kuukausikirje – tammikuu 2021
Tässä infokirjeessä on ajankohtaisia asioita Swimming Jyväskylä ry:n
jäsenille ja harrastajille.
Kaupungin koronarajoituksilla vaikutuksia seuran toimintaan
Kaupungin koronarajoitukset jatkuvat 28.2. saakka. Uimahallit ovat siis
yleisöltä suljettuja aina helmikuun loppuun saakka. Alle 18 vuotiaiden kurssi-,
harrastus- ja kilpailutoiminta voidaan järjestää. Valitettavasti saunat eivät ole
käytössä uimahallin sulun aikana toiminnassamme.
Muistattehan nämä ohjeet:
- vain täysin terveenä mukaan harrastuksiin
- maskisuositus kaikille yli 12 v. julkisissa tiloissa (uimaan mennessä aina
pukutiloihin saakka ja taas kun pukutiloista lähdetään hallista poispäin)
- pese kädet aina hallille saapuessa tai käytä käsidesiä
- muista hyvä yskimishygienia
- toimitaan puku- ja pesutiloissa mahdollisimman ripeästi
Aikuisten kurssitoimintaa, Masters –ryhmän toimintaa, perhepeuhu- ja
vauvauintiryhmiä sekä sunnuntain jäsenuintia emme voi valitettavasti tällä
hetkellä järjestää koronarajoituksista johtuen. Toivottavasti nämäkin saadaan
käyntiin jälleen maaliskuussa.
Kevään 2021 uintikurssit
Kevään uintikurssit ovat käynnistyneet!
Vapaita paikkoja löytyy edelleen, muun muassa vesikirput, vesikilpparit ja
vesimyyrät ryhmistä sekä tekniikkaralleista. Wellamon ja Kypärämäen
Vesiralleissa on myös vielä muutamia paikkoja.
Vapaita paikkoja voi tiedustella info(at)swim.fi osoitteesta tai tarkistaa
ryhmien paikkatilanteen täältä: https://swim.myclub.fi/flow/events/public
Lisätietoa kursseista löytyy: http://www.swim.fi/275
Jyväskylän kaupungin koronarajoituksista johtuen aikuisten kurssitoiminta,
perhepeuhula ja vauvauinnit alkavat vasta 1.3. alkaen, mikäli kaupungin
koronarajoituksia ei jatketa.
JS-cup
Vuoden ensimmäinen JS-cup uidaan lauantaina 23.1. ja järjestävinä ryhminä
toimivat
Juniori
1
ja
Vesikiitäjät.
Ilmoittaudu
toimitsijaksi:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zKdogydbFgCcZWcUc9oTWAuesw6
DIUcC/edit#gid=727347287

Toimitsijakoulutus
Toivomme,
että
mahdollisimman
moni
vanhempi
osallistuisi
toimitsijakoulutukseen (tarvitsemme seuran omissa kisoissa aina suuren
määrän toimitsijoita). Toimitsijakoulutus järjestetään pe 22.1. ja lauantain
23.1. JS Cup kuuluu koulutukseen.
Ilmoittautuminen:
1-luokka: https://www.suomisport.fi/events/9c3d22b2-450f-4b9a-940aace5e9867926
2-luokka: https://www.suomisport.fi/events/cef74dbf-fa87-4be2-a7d289decb0856d4
HUOM! Koronarajoitusten vuoksi selvitämme parhaillaan mahdollisuutta
järjestää toimitsijakoulutus etänä.
Kevään 2021 valmennusasioita
Valmennusryhmien
kausimaksut
lähetetään
sähköpostitse. Kausimaksut säilyvät ennallaan.

tammi-helmikuun

aikana

Kevään 2021 kilpailukalenteri on päivitetty tänne: www.swim.fi/7. HUOM!
Kilpailukalenteriin tulossa muutoksia eri paikkakuntien koronarajoituksista
johtuen (mm. Oskarin Uinneille etsitään parhaillaan uutta ajankohtaa). Seura
ei suosittele lähtemään koronaviruksen leviämisalueella oleviin kilpailuihin.
Mikäli joku haluaa lähteä omatoimisesti muihin kisoihin, löytyy kansallinen
kilpailukalenteri Uimaliiton sivuilta. Omatoimikisoihin lähdöstä tulee ilmoittaa
ryhmän
omalle
valmentajalle
pari
viikkoa
ennen
viimeistä
ilmoittautumispäivää.
Jäsenedut
Seuran jäsenet ovat oikeutettuja jäsenetuihin. Jäsenedut ovat näkyvissä
swim.fi-sivustolla kohdassa Seura
Jäsenedut. Jäsenmaksu on vuodelle
2021 aikuisilta 40€ ja lapsilta 25€. Jäsenuinnit alkavat sunnuntaivuorolla
koronarajoituksista johtuen vasta 7.3.2021.
Seuran jäseneksi voi liittyä osoitteessa:

https://swim.myclub.fi/login
Tiedottaminen
Swimming
Jyväskylä
tiedottaa
jäsenistöään
www.swim.fi
sivuston,
Facebookissa www.facebook.com/SwimmingJyvaskyla sekä sähköpostilistojen
kautta. Kuukausikirje ilmestyy kerran kuussa.
Valmennusryhmillä on myös omat tiedotusblogit, joissa käsitellään ryhmien
omia asioita. Pyydättehän omilta valmentajilta tiedot blogien osoitteista.

Hyvää alkanutta vuotta 2021 koko seuraväelle!

