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Turun Uimareiden naisten kansainvälinen
kausi 2019-2020
Turun Uimareiden naisten edustusjoukkue on pyrkinyt toiminnassaan entistä
kansainvälisempään suuntaan ja haluamme jatkaa tätä edelleen myös tulevalla kaudella!
Viime kauden hyvin käynnistynyttä kv-toimintaa on tarkoitus jatkaa tulevalla kaudella
osallistumalla jälleen EU nations turnauksiin, PM-kisoihin ja muihin kansainvälisiin naisten
turnauksiin!
Haluamme tarjota jälleen mahdollisuutta myös muiden seurojen pelaajille osallistua tähän
toimintaan Turun Uimareiden naisten edustusjoukkueen mukana. Mitään seurasiirtoa ei
siis tarvita ja SM-sarjaa pystyy jokainen pelaamaan omassa seurassaan.
Mukaan kv jengiin otetaan tänä vuonna 15 pelaaja. Mikäli turnausten rosteriin mahtuu 13
pelaajaa, niin huilivuoroa kierrätetään pelaajien kesken. Tämä kuitenkin sen takia, että
tärkeissä peleissä olisi aina kokoonpanossa13 pelaajaa sairastumisista ja
loukkaantumisista huolimatta.
Mikäli, juuri sinua kiinnostaisi ensi kaudella tulla mukaan kv-peleihin, niin lue
osallistumisehdot alta ja ilmoittaudu mukaan!

EHDOT
-

Harjoittelee oman seuran mukana ainakin 3 kertaa viikossa
o Kaikilla harjoittelun seuranta, myös kesällä
o Jos harjoittelu ei toteudu, harkitaan osallistumisoikeutta turnauksiin
Pystyy osallistumaan kaikkiin tarjottuihin turnauksiin sekä leirityksiin 100%

MITÄ TURNAUKSIA JA LEIREIJÄ SITTEN TARJOTAAN?
2019
-

EU Nations -turnaus 24.-26.5.2019., Brno, Tsekki
Kotimaan leiriviikonloput 5-6kpl(pe ilta - su ilta)
EU Nations -turnaus 20.-22.9.2019., Praha, Tsekki
Seura PM lokakuun 1. vknlp yleensä (paikka avoin, ehkä ruotsi)

2020
- Trettondags Cup, Ruotsi. Loppiainen 3.-5.1.2020
Hinta-arvio tälle paketille noin 1700-1900e. Lopullinen summa lasketaan
toteutuneiden kulujen mukaan
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Lisäksi on mahdollista osallistua omakustanteisesti TU:n naisten mukana kesän leirille
Etelä-Unkarissa heinä-elokuun vaihteessa 2019, tästä voi kysellä lisää ilmoittautumisen
jälkeen. Unkarissa harjoitellaan aamuisin uinti-/palloharjoituksia ja iltaisin pelataan
paikallisia vastaan. Leirillä myös osallistutaan 1-2 kansainväliseen turnaukseen, jossa
vastustajan taso varmasti riittää! Tänä vuonna 2vk leirin aikana pelattiin noin 20 turnaus- ja
harjoitusottelua. Perinteisesti leirillä on saatu hyvät pohjat syksyn koitoksia ajatellen!
Toinen lisäturnaus olisi Barcelonan kansainvälinen naistenturnaus BIWPA Turbo Cup
syyskuussa 5.-8.9.2018. Lisätietoa: http://www.biwpa.com/en/turbo-cup/ Tänne on
mahdollista lähteä jos kiinnostuneita osallistujia on tarpeeksi, mutta ei kuulu siis kv-setin
hintaan mukaan. Lisätietoja voi kysellä mikalta ja marialta. Varmasti todella hieno
vesipallotapahtuma mistä ei myöskään tasoa puutu!
Ilmoittautuminen:
Toivomme ilmoittautumisia 1.12.2018 mennessä!
Lisätietoa voi kysellä ennakkoonkin jo: mika.uimarit@gmail.com 040-754 9610 ja
maria.spoof@gmail.com 040-751 2008 mutta ollaan yhteydessä erikseen vielä
kiinnostuksestaan ilmoittaneisiin.
Jatkossa toimintaa olisi tarkoitus kehittää siihen suuntaan, että päästäisiin jossain kohtaa
Suomen naisvesipalloilun kanssa mahdollisesti jopa EM-karsintoihin. Pitkäjänteinen KVtoiminta on ensimmäinen askel tätä tavoitetta kohti.

Tervetuloa mukaan!

