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BULLETIN 1.0
Talviuinnin maailmanmestaruuskilpailut 2018
WSWC2018
5.–10. maaliskuuta 2018 Tallinnassa
Kansainvälisellä
Talviuintiliitolla
on suuri ilo ja kunnia isännöidä
Talviuinnin maailmanmestaruuskisoja
Tallinnassa maaliskuussa 2018 Viron
itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden
aikaan. MM-kisojen isäntäkaupungit
valitaan aina siten, että uimarit ja
heidän perheensä saavat nauttia
uuden maan vieraanvaraisuudesta,
tutustua uusiin kulttuureihin sekä
oppia maan historiasta.
Tallinnan 2018 MM-kisat tarjoavat
laajan ja monipuolisen ohjelman.
Tiedossa on monta eri lajia ja
ensimmäistä kertaa 25 metrin
perhosuinti on virallinen kilpailulaji.
Kisaohjelma on kehittynyt paljon
ensimmäisistä vuosista, jolloin lajeina
olivat vain 25 metrin rintauinti sekä
viestiuinnit. Rintauinti tulee pysymään
lajina myös tulevaisuudessa, sillä
se on tärkeä osa brändiämme
ja antaa hyvän mahdollisuuden
amatööriuimareille saavuttaa omat
persoonalliset tavoitteensa.
Olen aina painottanut, että talviuinti
on yksi maailman tasa-arvoisimpia
urheilulajeja.
Uintiin
ei
tarvita
kalliita varusteita ja kylmä vesi on
maksuton ja vapaa kaikille. Lisäksi
ikäkategoriamme antavat uimareille
mahdollisuuden kisata reilusti oman
tasoistensa kilpailijoiden kanssa.
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Suurelle osalle kilpailijoista talvija avovesiuinti on ennen kaikkea
terveellinen
elämäntapa.
Tämä
on
tärkeä
osa
kansainvälistä
strategiaamme. Joka toinen vuosi
järjestettävät MM-kisat tarjoavat
lisäksi uimareille mahdollisuuden
tavata toisiaan ja luoda ainutlaatuisia
ystävyyssuhteita eri puolille maailmaa.
Tallinnan kisat tulevat varmasti
olemaan
historiamme
suurimmat ja kansainvälisimmät.
Tunnuslauseemme
onkin:
“Mitä
kylmempää on vesi, sitä lämpimämpää
on ystävyytemme”. Kansainvälinen
talviuintiperhe
toivottaa
Sinut
sydämellisesti
tervetulleeksi
Tallinnaan.
Mariia Yrjö-Koskinen
puheenjohtaja
International
Winter
Swimming
Association
Kansainvälinen
Talviuintiliitto
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YHTEYSTIEDOT
Järjestäjä: Tallinna Taliujumiskeskus MTÜ (Tallinnan Talviuintikeskus,
yleishyödyllinen yhteisö)
Kilpailutoimisto: C.R.Jakobsoni 3 Tallinna 10128 Viro
Kotisivu: www.wswc2018.ee
Sähköpostiosoite: info@wswc2018.ee
Pääjärjestäjä: Hannes Viherpuu
Projektijohtaja: Raido Jaan Rei raido@wswc2018.ee +372 56 76 5555

TIETOA VIROSTA
Viron pääkaupunki on Tallinna. Viron
väkiluku on lähes 1,3 miljoonaa ja
Tallinnan 450 000.
Tallinnan
keskiaikainen
vanhakaupunki
tunnetaan
koko
maailmassa
sen
autenttisesta,
vanhoista
hansakaupungeista
tutusta arkkitehtuurista. UNESCO:n
maailmanperintöluetteloon kuuluva
vanhakaupunki houkuttelee turisteja
historiallisella ilmapiirillään. Voitte
nauttia
mukulakivikaduista
ja
taloista, joista useat on rakennettu jo
1000-luvulla, käydä joissakin monista
paikallisista gallerioista tai museoista,
nautiskella
pienistä,
viihtyisistä
kahviloista tai ravintoloista ja ostaa

matkamuistoja.
Ainoastaan
viiden
minuutin
kävelymatkan päässä keskiaikaisesta
vanhastakaupungista
sijaitsee
Tallinnan moderni liiketoiminnan
keskus:
Lasiset
ja
teräksiset
pilvenpiirtäjät, korkean teknologian
hotellit
ja
konferenssikeskukset,
sadat ravintolat, baarit, pankit
ja kauppakeskukset. Täällä on
kaikki, mitä odotat nykyaikaiselta
eurooppalaiselta
pääkaupungilta,
muutaman kilometrin säteellä ja
edullisella hinnalla.
Tallinna
oli
Euroopan
kulttuuripääkaupunki vuonna 2011.

Jos Te ette ole aiemmin käyneet Virossa, Teidän tulisi varmasti varata muutama
lisäpäivä siihen tutustumiseen. Kiinnostavista nähtävyyksistä ja jännittävistä
aktiviteeteista Tallinnassa löytyy lisätietoa osoitteesta http://www.visitestonia.
com/en
Vuosi 2018 on Viron Tasavallan 100. syntymäpäivä. Sen kunniaksi on paljon
erilaisia tapahtumia, joista löytyy tarkempaa tietoa osoitteesta www.ev100.ee
4

KILPAILUKESKUS
Kilpailukeskus sijaitsee Tallinnan Sataman Admiraliteettialtaassa. Osoite on
Sadama 25/4.

AKKREDITOINTI JA INFO
Sijainti: Hotell Euroopa, 2. kerros
Osoite: Paadi 5, Tallinna
Infonumero tapahtuman aikana +372 56 76 5555
Auki: 		
4. maaliskuuta 12:00–20:00
		5.–10. maaliskuuta 9:00–20:00
		11. maaliskuuta 9:00–14:00
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KILPAILUOHJELMA
5. maaliskuuta 2018, maanantai
11:00 – 19:00 Kilpailijoiden akkreditointi
6. maaliskuuta 2018, tiistai
9:00 – 19:00 kilpailukeskus on auki
11:00 Talviuinnin maailmanmestaruuskilpailujen viralliset avajaiset.
11:30 – 18:00 25 m perhosuinti, 100 m vapaauinti, 100 m rintauinti, Seals (25
m) uinti ilman ajanottoa, Polar Bears (50 m) uinti ilman ajanottoa, Young Seals
(pulahdus kylmään veteen)
19:00 Iltaohjelma
7. maaliskuuta 2018, keskiviikko
9:00 – 19:00 kilpailukeskus on auki
10:00 – 18:00 50 m vapaauinti, 200 m vapaauinti, 200 m rintauinti, , Seals
(25m) uinti ilman ajanottoa, Polar Bears (50m) uinti ilman ajanottoa, Young
Seals (pulahdus kylmään veteen),
19:00 Iltaohjelma
8. maaliskuuta 2018, torstai
9:00 – 19:00 kilpailukeskus on auki
10:00 – 18:00 25 m vapaauinti, Seals (25m) uinti ilman ajanottoa, Polar Bears
(50m) uinti ilman ajanottoa, Young Seals (pulahdus kylmään veteen)
19.00 Seminaari, iltaohjelma
9. maaliskuuta 2018, perjantai
9:00 – 19:00 kilpailukeskus auki
10:00 – 18:00 25 m rintauinti, Seals (25m) uinti ilman ajanottoa, Polar Bears
(50m) uinti ilman ajanottoa, Young Seals (pulahdus kylmään veteen)
19:00 Iltaohjelma
10. maaliskuuta 2018, lauantai
9:00 – 19:00 kilpailukeskus on auki
10:00 – 18:00 50 m rintauinti, 4 x 25 m rintauinti viesti, 4 x 25 m vapaauintiviesti,
vesishowesitykset
20:00 Juhlava Gaalaillallinen Lentosatamassa
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11. maaliskuuta 2018, sunnuntai
9:00 – 14:00 kilpailukeskus on auki
AVAJAISSEREMONIA
Kilpailun viralliset avajaiset
kilpailukeskuksessa.

pidetään

6.

maaliskuuta

kello

11.00

PALKINTOSEREMONIA
Palkintoseremoniat pidetään jokaisen kilpailupäivän lopussa kilpailukeskuksessa
kello 19:00.
KILPAILUALUE
Kilpailualueella on järjestäjien takaama lääkintähenkilökunta, hengenpelastajat
ja sukeltajat.
Kilpailijoiden käytössä on lämmitetyt teltat vaatteiden vaihtoa varten, saunat ja
WC:t.
Kilpailupaikalla on tarjolla lämmintä juomaa.
Kilpailualueelle pääsee ainoastaan kulkukortilla.
KILPAILULUOKAT JA SÄÄNNÖT
Kilpailuluokat määräytyvät 31.10.2017 tilanteen mukaan vastaten IWSA:n
sääntöjä.
Kilpailusääntöihin voi tutustua: https://iwsa.world/world-championships/rules
Kilpailijoiden tulee vahvistaa allekirjoituksellaan, että he osallistuvat kilpailuun
omalla vastuullaan.
Kaikki vastalauseet ratkaistaan PROBLEM DESK pisteessä. Vastalauseen
esittämisen hinta on 100 euroa, joka palautetaan, jos vastalause hyväksytään.
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KILPAILUIHIN REKISTERÖITYMINEN
Rekisteröityminen on auki 31.01.2018 asti seuraaville uinti matkoille:
Ajanotolla: 25m rintauinti; 25m perhosuinti ; 25m vapaauinti; 50m rintauinti;
50m vapaauinti; 100m rintauinti; 100m vapaauinti; 200m vapaauinti
* IWSA:n sääntöjen mukaan Tallinna sijaitsee kylmän veden luokassa, ja pisin
sallittu uintimatka on 200m.
Viestiuinnit:
4×25m rintauinti; 4×25m vapaauinti; Water performance - vesishow-uinti
Uinti ilman ajanottoa:
Young Seals– pulahdus veteen; Seals – 25m vapaauinti; Polarbears – 50m
vapaauinti
Peruuttamisen
conditions

säännöt

ja

ehdot:

https://iwsa.world/WSWC2018/terms-

HINNAT
05.02.2017 – 01.09.2017
Aikainen rekisteröityjä
Yksilöuinti – 45€; Viestiuinti – 100€; Vesishow-tiimi – 100€; Uinti ilman ajanottoa
– 30€; Lippu gaalaillalliselle – 25€
02.09.2017 – 31.12.2017
Yksilöuinti – 50€; Viestiuinti – 110€; Vesishow-tiimi – 100€; €; Uinti ilman
ajanottoa – 30€; Lippu gaalaillalliselle – 25€
01.01.2018 – 31.01.2018
Myöhäinen rekisteröityjä
Yksilöuinti – 55€; Viestiuinti – 120€; Vesishow-tiimi – 100€; Uinti ilman ajanottoa
– 30€; Lippu gaalaillalliselle – 25€
Hinta riippuu uintimatkojen määrästä. Mitä enemmän valitsette matkoja, sitä
edullisempi hinta on.
MAJOITUS
Järjestäjä on tehnyt sopimukset lähellä sijaitsevien, eri hintaluokkaisten
hotellien kanssa. Alennuskoodit löytyvät täältä: http://winterswimming.world/
accomodation//
JUHLAVA GAALAILLALLINEN
Juhlava Gaalaillallinen pidetään Lentosatamassa.
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Hintaan sisältyy tervetulojuoma, illallinen ja lavaohjelma. Baari on auki. Illallinen
järjestetään 10. maaliskuuta kello 20:00. Lipun hinta on 25 euroa. Lippuja on
rajoitettu määrä, ja niitä voi tilata rekisteröitymissivulta: http://winterswimming.
world
SEMINAARI
Kisojen yhteydessä järjestetään seminaari Euroopa Hotellissa. Seminaarin
esiintyjät ja ohjelma julkaistaan tammikuussa 2018 uutiskirjeen ja kotisivun
kautta.
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RETKET
Järjestäjän kautta on mahdollista
osallistua eri retkille Tallinnassa
ja kaupungin lähiympäristössä.
Retkien järjestäjä on TripAdvisorin
esimerkillisen nimityksen saanut
yritys Estonian Experience. Retket
toteutetaan vierailla kielillä. Jos on
halukkaita, on mahdollista koota
myös vironkielinen ryhmä. Ryhmän
minimikoko on 8 ja enimmäiskoko 20
ihmistä.
Joitakin esimerkkejä retkistä:
• Tallinnan panoraama,
nähtävyyksiin tutustuminen
• Tallinnan pubi- ja
oluenmaistamiskierros
• Tallinnan henget ja legendat
• Tallinnan vanhankaupungin
kävelykierros
• Lahemaan Kansallispuisto ja
vierailu Palmsen kartanossa (6
tuntia bussilla)
Rekisteröityminen avataan
kesäkuussa 2017. Tiedotus tapahtuu
10

uutiskirjeessä ja kotisivuilla.
Lisätiedot retkistä: info@wswc2018.
ee

KULJETUS
Tallinaan saapuminen on helppoa –
bussiasema, juna-asema ja satama
sijaitsevat Tallinnan keskustassa, ja
lentoasema on vain 2 km etäisyydellä
keskustasta.
Yhteistyökumppani Tallinkin kautta
on kilpailun aikana mahdollista
hankkia laivalippuja Suomeen ja
Ruotsiin alennushintaan. Suomen
ja Ruotsin alennuskoodi lähetetään
rekisteröityneille
kilpailijoille
sähköpostitse.
Omalla ajoneuvolla liikkuminen
Kilpailukeskuksen
lähellä
on
maksullinen pysäköintialue. Lähin
parkkipaikka
sijaitsee
Tallinnan
Vanhassa Satamassa (http://www.
ts.ee/sadama-kaart ). Pysäköinnin
hinta on 6 euroa per vuorokausi.

kello 24 asti. Joukkoliikenteen
aikataulut: http://soiduplaan.tallinn.
ee/#bus
Kulkukortilla
joukkoliikenteellä
matkustaminen on ilmaista aikavälillä
3.–11.03.2018.
Joukkoliikennevälineestä voi ostaa
yksittäislipun, kioskeissa myydään
myös 24h, 72h ja 10 päivän lippuja.
Taksi
Tallinnassa voi liikkua myös taksilla.
Keskustan sisällä taksilla liikkumisen
hinta on suuntaa-antavasti 5 euroa.
Ennen taksiin menoa kannattaa
tarkistaa matkan lähtömaksu ja
kilometrihinta.
Tallinnassa
ovat
käytössä sovellukset Taxify, TaxiGo ja
Taxofon.

Joukkoliikenne Tallinnassa
Raitiovaunut, bussit ja johdinautot
liikkuvat
Tallinnassa
eri
kaupunginosien välillä kello 6 alkaen
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Tutustu Tallinnaan Tallinn Card’illa
Tallinn Card on kaupungin vierailijoille ja asukkaille tarkoitettu lippu, joka
mahdollistaa ilmaisen sisäänpääsyn kaupungin yli 40 parhaimpaan museoon
ja nähtävyyteen, rajattoman määrän ilmaisia matkoja joukkoliikenteessä sekä
lisäksi 30 erikoistarjousta ja alennusta.
Lisätietoa Tallinn Card:ista: https://www.visittallinn.ee/est
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HYÖDYLLISIÄ FAKTOJA
Paikallinen aika on Greenwichin aika
(GMT) + 2 tuntia.
Viron sähköjärjestelmän standardi on
220V, 50HZ.
Viron maakoodi puhelimessa on +372.
KIELI
Virallinen valtionkieli on viron kieli.
Venäjän, suomen ja englannin kielet
ovat myös yleisiä. Siitäkin huolimatta
muutaman
vironkielisen
fraasin
oppiminen on hyvä mahdollisuus
tehdä paikallisiin asukkaisiin vaikutus.
Tässä on muutamia yleisimpiä
ilmauksia:

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Tere – Hei!
Head aega – Näkemiin!
Tsau – Tuttavallinen ja erittäin
yleinen tapa kavereiden ja
tuttujen kesken sanoa hei sekä
tavattaessa että erottaessa
Aitäh! / Tänan! – Kiitos!
Palun – Ole hyvä
Jah – Kyllä
Ei – Ei
Sul on ilusad silmad - Sinulla
on kauniit silmät
Ma armastan Sind – Minä
rakastan sinua
Ilusat päeva! – Kaunista päivää!

on jokaisessa matkaterminaalissa,
pääkaduilla
sijaitsevissa
valuutanvaihtotoimistoissa,
postikonttoreissa,
pankeissa
ja
suurimmissa hotelleissa.
RUOKA
Kuten Viron kulttuuri, on paikallinen
keittiökin rikastunut naapurimaiden
parhaimmilla mauilla. Täältä löydätte
vaikutteita Pohjoismaiden, Venäjän
ja Saksan keittiöistä, puhumattakaan
muista
suurista
kansainvälisistä
keittiöistä, kuten esimerkiksi Ranskan
nouvelle cuisine’stä.

•
•
•
•

Olutpanimoperinne on nykyVirossa todella elinvoimaista ja
muodikasta.
Yleensä oluen hinta on Tallinnan
vanhassakaupunginssa
2,50–
5,50 € (0,5 l).
Pizza maksaa tavallisesti noin
5–10 €
Pubiruoat maksavat noin 8–15 €.

RAHA
Virossa käytettävä rahayksikkö euro
(1 euro = 100 senttiä, merkki €).
Suurin osa hotelleista, kaupoista
ja ravintoloista hyväksyy Visa-,
MasterCard-, EuroCard-, Diners Clubja American Express -kortit. Siitä
huolimatta on hyvä pitää mukana myös
vähän käteistä. Valuutanvaihtopisteitä
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VIISUMI
Viroon matkustamiseen ei tarvita viisumia Euroopan unionin (EU) ja Euroopan
talousalueen (EEA) jäsenmaiden kansalaisilta, eikä Euroopan unionin yhtenäisen
viisumialueen, Schengenin, täysjäsenvaltioiden oleskeluluvan haltijoilta.
Viroon maahantuloon vaadittava matkustusasiakirja on kansallinen henkilökortti
tai passi. Joidenkin valtioiden, kuten Venäjän, Valkovenäjän ja Etelä-Afrikan
Tasavallan kansalaisilta vaaditaan viisumi.
Lista valtioista, joilta vaaditaan viisumi Viron Tasavaltaan maahantuloon,
löydätte Viron ulkoministeriön kotisivulta: http://vm.ee/en/node/6978
Matkailijat eivät tarvitse kutsuja viisumeita varten. Matkailijoiden pitää käydä
Viron suurlähetystössä. Viisumin hakemiseen tarvitaan seuraavat asiakirjat:
• voimassaoleva matkustusasiakirja
• täytetty ja allekirjoitettu lomake
• kuva (koko 35x45 mm);
• voimassaoleva vakuutuskirja
• liiteasiakirjat
Jos Teillä on kysymyksiä, ottakaa yhteyttä: info@wswc2018.ee
VAKUUTUS
Kaikki kilpailijat osallistuvat kilpailuun omalla vastuullaan.
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SPONSORIT, YHTEISTYÖKUMPPANIT

European Union
European Regional
Development Fund

Investing
in your future
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