
Sponsorille 

Seinäjoen Uimarit -58 Ry järjestää lyhyen radan ikäkausimestaruusuin9en (IKM) 
aluekarsinnat 28.-30.10.2022. 

Yritykselläsi on hieno 9laisuus päästä tukemaan yhtä syksyn päätapahtumista ja samalla 
yrityksesi saa pienellä panostuksella näkyvyyGä 1–5 lajissa. Kolmen päivän aikana uidaan 42 
lajia.  
 
Seinäjoen Uimarit ry sitoutuu julkaisemaan kaikkien yrityssponsoreiden nimet 
tulosmonitorissa uin9jakson alussa sekä kunkin lajin sponsorin ennen lajin uin9a. Lisäksi 
kaikkien sponsoreiden nimet julkaistaan Seinäjoen Uimareiden: ko9sivuilla www.seui.fi, 
Instagramissa: seinajoenuimarit, facebookissa: SeUi – Seinäjoen Uimarit – 58 ry  

   

       

Sponsorimaksusta lähetetään erillinen lasku ilmoiGamaasi sähköpos9osoiGeeseen. 

Sponsoroin9 on arvonlisäverotonta. 

Yrityksen logo tulee toimiGaa 25.10.2022 mennessä osoiGeeseen: 
seui.vies9nta@gmail.com 

 Seinäjoen Uimarit -58 ry kiiGää yhteistyöstä ja kannatuksesta 

1 laji 50,00 € alv 0 %

2 lajia 90,00 € alv 0 %

3 lajia 120,00 € alv 0 %

4 lajia 140,00 € alv 0 %

5 lajia 150,00 € alv 0 %
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 60101 Seinäjoki    ei alv.rek.
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Länsi-Suomen nuoret uimarit saapuvat Seinäjoelle kilpailemaan paikoista oman ikäluokkansa SM-
finaaleissa, Ikäkausimestaruusuinneissa (IKM, Raisio, 25.-27.11.2022). Kaikkein nuorimpien 
uimareiden mestaruusmitalit jaetaan suoraan alueellisten kilpailujen tulosten perusteella.  

Seinäjoen Uimarit järjestää yhteistyössä Suomen Uimaliiton kanssa lyhyen radan 
ikäkausimestaruusuin9en (IKM) aluekarsinnat Seinäjoen uimahallissa 28.-30.10.2022. Kilpailu 
uidaan kaikilla 8 radalla ja käytössä on automaaYnen ajanoGo.  

Kilpailuissa on 12 ikäsarjaa, joista nuorimmat: tytöt 10 v. ja pojat 11 v ja vanhimmat: tytöt 15 v ja 
pojat 16 v. Lisäksi uidaan kunkin ikäsarjan vies9kilpailut. Aluekarsinnat uidaan viidessä jaksossa 
kolmen päivän aikana.  

Seinäjoelle on odoteGavissa noin 350-400 uimaria, 50-100 valmentajaa/huoltajaa sekä noin 100 
vapaaehtoista tuomaria / toimitsijaa. Tapahtuma on yleisölle avoin ja maksuton. Järjestävän 
uimaseuran suurimmat kuluerät kisoista ovat hallivuokrat, Uimaliiton kilpailulupa- ja 
9lastoin9maksut sekä palkinnot. 
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Lajiohjelma
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