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TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 

NewcastleGateshead tapahtumapäivät: 17-24. elokuuta 2019 

Virallinen saapumispäivä: 16-17. elokuuta 2019 
Siirtoleikkauksen Symposium: 17. elokuuta 2019 
Avajaiset: 17. elokuuta 2019 
Kilpailu päivät: 18-23. elokuuta 2019 
Gaalaillallinen: 23. elokuuta 2019 
Virallinen kotiinlähtöpäivä: 24. elokuuta 2019 
 

REKISTERÖINTI AIKATAULU: 

Rekisteröinti aukeaa: 3. joulukuuta 2018 
Nopean varaajan hinnat sulkeutuvat: 18. tammikuuta 2019 
Rekisteröinti päättyy: 1. toukokuuta 2019 

 

OSALLISTUMISPAKETIT 

 



 

 

 

Kilpajärjestäjä tarjoaa pääosin kolme eri tasoista majoitusvaihtoehtoa kilpailijoille ja 
kannustajille (perheille tarjolla rajoitetusti myös huoneistomajoitusta). 
 
• Yliopiston kampusmajoitus (vain yhden hengen huoneissa) 
• Standard paketti hotellimajoituksella (1-, 2 hengen huoneissa, lisävuode mahd.) 
• 4-tähden hotellimajoitus (1-, 2 hengen huoneissa, lisä vuosi mahdollisuus) 
 
Osallistumispaketit (ylläolevissa majoituksissa) sisältävät täysylläpidon (aamiainen, 
lounaspussi, päivällinen) 7 yöltä, rekisteröinnin kilpailutapahtumaan, osallistumisen 
kaikkiin virallisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin, kilpailupaikkakuljetukset sekä metrolipun 
tapahtuma-ajaksi. 
 
• Huoneistomajoitus (ilman ruokailuja, vain perheille) 
 
Erityisesti vain perheille joissa on alle 12 -vuotiaita lapsia ja nuoria. Huoneistoja on 
saatavilla rajoitetusti. Huoneistoissa majoittuvat vastaavat itse aamupalasta ja 
päivällisesti. Huoneistojen koot vaihtelevat ja maksimissaan huoneistossa voi majoittua 
7 henkilöä (lapsia ja aikuisia). Paketti sisältää majoituksen 7 yöltä, rekisteröinnin 
kilpailutapahtumaan, osallistumisen virallisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin, 
kilpailupaikkakuljetukset (sovituista paikoista) sekä metrolipun tapahtuma-ajaksi. 
 
• Vain kilpailurekisteröityminen (ilman majoitusta ja ruokailuja) 
 
Rekisteröityminen vain kilpatapahtumiin sisältää lounaspussin kisapakalla, 
rekisteröinnin kilpailutapahtumaan, osallistumisen kaikkiin virallisiin ohjelmiin ja 
tilaisuuksiin, kilpailupaikkakuljetukset (ilmoitetuista paikoista) sekä metrolipun 
tapahtuman ajaksi. 
 
HUOM!: Niinä päivinä kun virallisissa ohjelmissa tai seremonioissa tarjotaan ruokaa, ei 
majoituspaikoilla tarjoilla päivällistä. Mikäli jätät osallistumatta virallisiin ohjelmiin, 
joudut itse hoitamaan päivällisen omalla kustannuksella. 
 
LAPSET JA NUORET (4-12v.) 
 
Majoituksellisen osallistumispaketin hinnat perustuvat siihen, että lapsi tai nuori jakaa 
huoneen yhden aikuisen kanssa. Mikäli lapsi tai nuori jakaa huoneen kahden aikuisen kanssa 
lasketaan hintaan 150 euron alennus per lapsi. Alennus koskee vain vakio- ja 4-tähden 
hotellimajoituksen hintoja. 
 
Majoitus kahdelle aikuiselle ja yhdelle tai kahdella lapselle sisältää huoneen jossa on yksi 
parisänky ja joko kokoonpano tai avattavat sohvasängyt lisäsänkyinä. Huomaa, että mikäli 
kaksi lasta jakaa huoneen kahden aikuisen kanssa saattaa lisäsänkynä olla vain yksi kahden 
hengen avattava sohvasänky. 
 
Lapset (0-3V.) osallistuvat ilmaiseksi rekisteröityneen aikuisen kanssa (lapsen oltava alle 4-



 

 

vuotias koko tapahtumajakson ajan). 
 
TUKIHENKILÖT, PERHEENJÄSENET JA KANNUSTAJAT 
 
Tukihenkilöiden, perheenjäsenten, kannustajien jne. rekisteröintipaketit ja -hinnat ovat samat 
kuin urheilijoidenkin. 
 

REKISTERÖINTIPAKETTIEN KUVAUS 

YLIOPISTON KAMPUS – KISAKYLÄKOKEMUS! 
Majoitu yliopistokampuksella yhden hengen huoneessa ja tapaa kisakumppaneita 
yhteisissä tiloissa. Kaikissa majoitushuoneissa on oma vessa. Yliopistomajoitukseen 
kuuluu kevyt mannermainen aamiainen ja päivällisbuffet läheisessä yhteisruokalassa* 
yliopistoalueella (*saattaa olla noin 15 minuutin kävelymatkan päässä). Huonesiivous ei 
kuulu pakettiin mutta huoneissa on pyyhkeet sekä lakanat. Alueelta löytyy 
Itsepalvelupesula. 
 
Yliopistomajoitus tapahtuu vain yhden hengen huoneissa ja on mahdollista vain yli 15 -
vuotiaille henkilöille. 
 

 
STANDARD -MAJOITUS 
 
Rekisteröinnin Standard-pakettiin kuuluvat majoitushotellit ovat kaupungin keskusta-
alueella kävelymatkan päässä kaupoista, nähtävyyksistä sekä metrosta. Täyspalveluun 
hotellit tarjoavat päivittäisen huoneensiivouksen ja aamiais- sekä päivällisbuffeen joko 
hotellilla tai lähistöllä olevassa palvelupisteessä. 
 
 

 
Huomio, että kuvat ovat suuntaa-antavia yleiskuvia majoitusvaihtoehdoista eivätkä välttämättä ole 
samantasoisia tai samasta kohteesta kuin todellinen majoitus. 



 

 

 

 

4-TÄHDEN HOTELLIMAJOITUS 
 
4-tähden hotellimajoitus tapahtuu ensiluokkaisissa hotelleissa joissa on runsas tarjonta 
erilaisia palveluita rentoutumiseen (esim. uima-allas, sauna, poreallas tms.). 4-tähden 
hotelleissa on monipuolisemmat aamiais- ja päivällisvaihtoehdot sekä isommat 
huoneet. 
 
Huoneita on saatavilla rajoitetusti. 
 

 
HUONEISTOMAJOITUS (VAIN PERHEILLE) 
 
Perheille, joissa on alle 12v. lapsia, on saatavilla huoneistomajoitusvaihtoehto. 
Huoneistot sijaitsevat keskeisillä paikoilla ympäri kaupunkia. Huoneistojen koot ovat 1-, 
2- ja 3-makuuhuonetta. Huoneistot ovat tarkoitettu perheille jotka haluavat huolehtia 
itse omista ruokailuistaan (aamiainen ja päivällinen) ja/tai joilla on mukana matkustavia 
perheenjäseniä tai ystäviä. Huoneistot ovat maksimissaan 7 henkilölle (aikuisia ja 
lapsia). Huoneistoja on saatavilla rajoitetusti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huomio, että kuvat ovat suuntaa-antavia yleiskuvia majoituksesta eivätkä välttämättä ole 
samantasoisia tai samasta kohteesta kuin todellinen majoitus. 
 

Kaikki hinnat perustuvat kahdenhengen huoneissa majoittuneen poislukien 
yliopistokampuksella majoittuminen. Lisämaksu yhden hengen huoneesta koskee 
Standard ja 4-tähden hotellimajoitusta. 
 
Lisäyömaksu sisältää vain huoneen ja aamiaisen (paitsi huoneistossa johon ei kuulu 
aamiaista). 



 

 

 

KISAPASSIT - AKKREDITOINTIKORTIT 

Kisapassi (akreditointikortti) vaaditaan jokaiselta kilpailupaikalle tai sosiaalisiin 
tapahtumiin osallistuvilta. Joillain kisapaikoilla on katsomotilaa katsojille joilla ei ole 
kisapassia. 

 

TIEDOTUS 
 
Kilpailujen virallinen nettiosoite: www.worldtransplantgames.org 
 
Uutiskirje 
Voit tilata kilpailujen nettisivuilta kilpailujärjestäjän sähköisen uutiskirjeen. 
 
Sosiaalinen Media 
Auta levittämään tietoa kilpailuista, liikunnan vaikutuksista elinsiirron saaneille ja 
elinluovutuksesta seuraamalla kilpailujärjestäjän sosiaalisen median tilejä ja jakamalla 
aiheeseen liittyvää sisältöä: 
Twitter: @WTGF_Games 
Facebook: @officialworldtransplantgames 
Instagram: @worldtransplantgames 
#YesIDonate 
#PoweredbytheGiftofLife 
 

MATKUSTAMINEN JA VIISUMIT 

Jokainen osallistuja vastaa itse tarvittavista matkustusasiakirjoista (sekä mahdollisesti 
tarvitsemastaan viisumista). Suomen kansalaiset eivät tarvitse viisumia matkustaessaan 
Englantiin. Mikäli, et ole Suomen kansalainen voit hakea viisumia aikaisintaan 3kk 
ennen matkan alkua. Kutsukirjeen viisumia varten voit tilata sähköpostilla osoitteesta: 
wtg2019@mlsgb.co ja lisätietoja viisumeista löydät osoitteesta: www.gov.uk/Apply-
Standard-Visitor-Visa 
 

LÄÄKÄRINTODISTUKSET 

Jokaisen urheilijan on rekisteröitymisen lisäksi toimitettava kilpailujärjestäjän laatimat 
lääkärintodistukset määräaikaan mennessä. Lääkärintodistuslomakkeet ovat piakkoin 
ladattavissa kilpailujärjestäjänsivuilta. Lääkärintodistukset voidaan päivä 15.2.-1.6.2019 
välillä. 
 
Huomioi, että lopullinen osallistumisoikeus myönnetään vasta lääkärintodistusten 
hyväksynnän jälkeen ja mikäli lääkärintodistukset toimitetaan myöhässä, muuttuu 
osallistujan tila kilpailijasta kannustajaksi eikä osallistumisoikeutta kilpailulajeihin 
myönnetä. 

http://www.worldtransplantgames.org/
mailto:wtg2019@mlsgb.co
http://www.gov.uk/apply-standard-visitor-visa
http://www.gov.uk/apply-standard-visitor-visa


 

 

 
 

SAIRAANHOITO NEWCASTLE-GATESHEADISSA 
 
Kilpailujärjestäjän tarjoama terveydenhoito kattaa niin harjoittelu- kuin kilpailupäivätkin. 
Asiaankuuluva hieronta ja ensiapu ovat saatavilla kilpailupaikoilla. Kilpailuja tukevat 
paikalliset elinsiirtohoitajat sekä Englannin tarttuvien tautien yksikkö sekä muut 
terveydenhuollon ammattilaiset. 
 
Elinsiirron saaneet henkilöt joilla ilmenee kilpailujen aikana elinsiirteeseen liittyviä 
ongelmia ohjataan hoitoon Newcastlen Freeman Hospital Institute of Transplantation  
-sairaalaan. Muiden terveyteen liittyvien ongelmien hoitoon järjestetään kaksi 
päivystävää yksikköä jotka ovat auki seuraavasti: 
- klo 07.00-10.00 ja 14.00-19.00 Urheiluvammat tms. 
- klo 10.00-14.00 muut terveyteen liittyvät asiat (esim. reseptit tms.) 
 

LAJIT – AIKUISET 

 Jousiammunta 
 Yleisurheilu 

100m 200m 400m 800m 1500m 5000m kävely; 4x100 viesti; 4x400 viesti; Kuunnella; 
pallonheitto; pituushyppy; korkeushyppy; kiekko; keihäs. 

 Sulkapallo 
 Koripallo (3vs.3) 
 Pyöräily 

10 km aika-ajo; 30 km maantie ajon; 20 km joukkue tapahtuma 
 Darts 
 Jalkapallo (6vs.6) 
 Golf 
 Petankki 
 Pöytätennis 
 Tennis 
 Keilailu 
 Squash 
 Uinti 

Vapaauinti (50m, 100m:n, 200 metrin, 400m:n); rintauinti (50m, 100metrin); selkäuinti 
(50m, 100metrin); perhosuinti (50m); 200m henkilökohtainen sekauinti; 4x50m vapaa; 
4x50m sekauintiviesti, 200+ viesti. 

 Lentopallo 
 Virtuaalinen Triathlon (osallistut automaattisesti tähän mikäli olet valinnut 5km 

katujuoksun, 400m vapaauinnin ja 30 km pyöräilyn. Virtuaalinen Triathlon ei vie yksittäistä 
lajivalintapaikkaa.) 
 

  



 

 

LAJIT – LAPSET JA NUORET 

 Jousiammunta (15-17) 
 Yleisurheilu 

25m, 50 metriä, pallonheitto, korkeushyppy, pituushyppy, kuulantyöntö) 
 Sulkapallo (9-11, 12-14, 15-17) 
 Pyöräily 5 km aika-ajo (9-11, 12-14, 15-17) 
 Darts (9-11, 12-14, 15-17) 
 Squash (15-17) 
 Uinti 

Vapaauinti (25 m, 50 metriä, 100 metriä); rintauinti (25 metriä, 50 metriä, 100m); 
selkäuinti (25 metriä, 50 metriä, 100m); perhosuinti (25 metriä, 50m). 

 Pöytätennis (9-11, 12-14, 15-17) 
 Keilailu (9-11, 12-14, 15-17) 
 Tennis (9-11, 12-14, 15-17) 

 

LAJIT – ELINLUOVUTAJAT  

 5km Road Kilpailu 
 50m vapaauinti 
 Yleisurheilu: 100m pallonheitto, pituushyppy 

 

  



 

 

URHEILU AIKATAULU 
 

  



 

 

URHEILU AREENAT 

EAGLES COMMUNITY ARENA 
Koripallo 
 
GATESHEADIN KANSAINVÄLINEN STADION 
Yleisurheilu, jousiammunta, lentopallo ja jalkapallo. 
 
PERFORMANCE SQUARE KLO SAGE GATESHEAD 
Petanque 
 
SPORT CENTRAL 
Sulkapallo ja pöytätennis. 
 
SUNDERLAND AQUATIC CENTRE  
Uinti. 
 
THE NORTHUMBERLAND CLUB  
Tennis ja squash. 
 
AMF BOWLING WASHINGTON TBC 
Keilailu. 
 
NAMCO FUNSCAPE TBC 
Keilailu. 
 
CLOSE HOUSE GOLF RESORT 
Golf. www.closehouse.com 

 

http://www.closehouse.com/
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