
WTG 2023
15.-21.4.2023 Perth, Australia

Elinsiirron saaneiden MM-kilpailut järjestetään Perthissä, Australiassa 15.-21.4.2023. Kilpailut ovat
monilajikilpailut joissa kilpaillaan 17 eri lajikokonaisuudessa.

Elinsiirron saaneiden MM-kisoihin on osallistumisoikeus kaikilla ennen 15.4.2022 elinsiirron (munuainen,
maksa, haima ja haiman saarekesolut, sydän, keuhko(t), sydän-keuhko ja suolisto) ja luuydinsiirron
saaneilla henkilöillä ja omaisluovuttajilla/elinluovuttajilla. 

Jokaisen osallistujan on täytettävä tämä lomake henkilökohtaisesti eikä ilmoittautumisia voi niputtaa yhden
rekisteröinnin alle.

Rekisteröitymisaika: 15.9.2022-10.2.2023

Kilpailijoiden lopullinen osallistumisoikeus myönnetään vasta kilpailujärjestäjän toimittamien
lääkärintodistusten palauttamisen jälkeen.

Viisumi
Jokainen osallistuja vastaa itse viisumin hakemisesta sekä passin riittävästä voimassaolosta. Passin tulee
olla voimassa 6 kuukautta paluupäivän jälkeen eli vähintäänkin 22.10.2023 saakka. Australian eVisitor
-viisumia voi hakea tältä sivulta: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing
/evisitor-651

Lisätiedot:
Joukkueenjohtaja Petri Räbinä, petri.rabina@paralympia.fi
2. joukkueenjohtaja Teemu Lakkasuo, teemu.lakkasuo@paralympia.fi

1. Henkilötiedot *

Etunimi

Sukunimi

Matkapuhelin

Sähköposti

Osoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Syntymäaika
(pp.kk.vv)

2. Urheilijakuva kisapassiin
Lataa itsestäsi kasvokuva kisapassia varten. Voit ottaa itsestäsi kuvan kännykkäkameralla valkoista tai

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/evisitor-651


vaaleaa yksiväristä taustaa vasten. Älä käytä salamavaloa kuvaa ottaessasi ja tarkista, että kasvoihin ei
jää varjoja eikä silmälaseista tule suuria heijastuksia.

Huomaa, että rekisteröintiä kilpailujärjestäjän järjestelmään ei pysty tekemään loppuun ilman
urheilijakuvaa.

3. Osallistumistyyppi *

4. Elinsiirre ja siirtoaika
Merkitse siirteen jälkeen siirtoaika (pp.kk.vv) ja mikäli olet saanut useamman elinsiirteen niin merkitse
viimeisin siirtoaika. Elinsiirron saaneen kilpailijaksi tai kannustajaksi rekisteröityvän henkilön on ilmoitettava
saamansa elinsiirrot.

Kilpailija (elinsiirron saanut)

Kilpailija (omaisluovuttaja/elinluovuttaja)

Kannustaja (elinsiirron saanut)

Kannustaja (omaisluovuttaja/elinluovuttaja)

Kannustaja (puoliso, vanhempi, sukulainen, tuttava, jne.)

Joukkueen tukihenkilö (sairaanhoitaja, fysioterapeutti jne.)

Media

Muu:

Munuainen

Maksa

Haima

Haiman saarekesolut

Haima ja munuainen

Suolisto

Sydän

Keuhko (lung)

Keuhkot (double lung)

Sydän-keuhko(t)

Allogeeninen Luuydin

Muu:



5. T-paidan koko (unisex-malli) *

6. Lähiomaisen tiedot *

Nimi

Sukulaisuussuhde

Matkapuhelin

Sähköposti

7. Erityisruokavalio ja/tai allergiat

8. Lisätiedot

9. Osallistumismaksu *
Kilpailumaksu sisältää kaksi osaa; osallistumismaksun ja majoitusmaksun. Kilpailuun osallistumismaksu
on kiinteä kaikille mutta majoitusmaksu riippuun valitusta majoituksesta. Voit varata majoituksen joko

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL



Paralympiakomitean valitsemasta majoitusvaihtoehdosta tai varata itse majoituksesi muualta
omatoimisesti. Huomioi, että mikäli varaat majoituksen omatoimisesti niin Paralympiakomitea tai
joukkueenjohto ei vastaa mahdollisista tarvitsemistasi lisämatkakustannuksista.

Kilpailun osallistumismaksu sisältää (tämän hetken tietojen mukaan) lentokenttäkuljetuksen joukkueen
varaamalle hotellille, kilpailu- sekä oheistapahtumat (avajaiset, kulttuuri-ilta, päätöstilaisuus ja
gaalaillallinen), kuljetukset kilpailupaikoille sekä illallisen. Kilpailumaksu ei sisällä aamupalaa tai lounasta.

Kaikki joukkueen tukihenkilöt ja median edustajat sekä muut ei-elinsiirron saaneet kuuluvat "Aikuinen -
kannustaja" -hintaryhmään.

Hinnat ovat noin hintoja ja kilpailumaksun lopullinen hinta määräytyy maksupäivän valuuttakurssin
mukaan.

10. Majoitus *
Suomen joukkueelle on ensisijaisesti varattu majoituskiintiö (20 henkilöä) IBIS Perth hotellista joka
sijaitsee noin 700m metrin päässä rekisteröitymispaikasta. Majoitus sisältää valitun huonevaihtoehdon
13.-22.4.2023 välisenä aikana.

Hinta
Yhden hengen huone 110€/yö/hlö eli yhteensä 13.-22.4.2023 (9 yötä) 990€/hlö.
Kahden hengen huone 63€/yö/hlö eli yhteensä 13.-22.4.2023 (9 yötä) 567€/hlö.

Majoitushinta sisältää aamiaisen hotellilla.

Huoneet ja vuodepaikat täytetään varausjärjestyksessä!

Majoituksen peruutusehdot
ennen 31.1.2023 tehdyt peruutukset ilmaisia (palautus 100%)
31.1.-28.2.2023 välisenä aika tapahtuneista peruutuksista peritään 20% majoituksen hinnasta
28.2.2023 jälkeen tehdyt peruutuksista palautetaan 0%

Osallistumismaksu

Aikuinen - kilpailija (18v tai yli) - 620 euroa

Aikuinen - kannustaja (18v tai yli) - 500 euroa

Nuori - kilpailija (13-17v) - 490 euroa

Nuori - kannustaja (13-17v) - 400 euroa

Lapsi - kilpailija (4-12v)  - 310 euroa

Lapsi - kannustaja (4-15v) - 250 euroa

Vauva (0-3v) - 0 euroa

Valitsen joukkueen majoitushotellin IBIS Perth

Yhden hengen huone (990€/hlö)

https://all.accor.com/hotel/1773/index.en.shtml


11. Matkustaminen *
Paralympiakomitean on varannut lentokiintiön 20 henkilölle seuraaville lennoille.

Meno: QR 302  12APR HELDOH  1720 2330 
           QR 900  13APR DOHPER  0215 1820   kokonaislentoaika 20:00 h/ Saapuminen 13.4

Paluu: QR 901  22APR PERDOH  2300 0525 
           QR 301  23APR DOHHEL 0850 1520  kokonaislentoaika 21:20 h/ Saapuminen 23.4

Kiintiövarauksen lentojen hinta on noin 1695€/hlö (lopullinen hinta tarkentuu lipunkirjoituksen yhteydessä).

Lentokiintiö täytetään varausjärjestyksessä!

Hintaan sisältyy
Qatar Airways lennot Helsinki – Perth - Helsinki turistiluokassa
matkatavara matkustamoon 8kg/hlö
matkatavara ruumaan  1 x 25kg/hlö
matkustajamaksut ja verot, jotka tarkistamme lipunkirjoituksen yhteydessä.
palvelumaksun

Lentojen peruutusehdot
Ennen 10.2.2023 tehdyt peruutukset ilmaisia (palautus 100%)
10.2.-10.3.2023 välisenä aika tapahtuneista peruutuksista peritään 50%/hlö lipun hinnasta.
10.3.2023 jälkeen tehdyt peruutuksista palautetaan 0%

Huomioi, että vaikka Paralympiakomitea ei olisikaan ehtinyt laskuttaa sinulta kilpailuosallistumista tai
lentoja niin olet velvollinen, osallistumisen peruutustilanteessa, maksamaan mahdolliset peruutusehdoissa
mainitut kulut.

12. Lajivalinnat
Jokainen kilpailija voi valita itselleen viisi (5) henkilökohtaista lajiosallistumista sekä niiden lisäksi vapaasti
viestilajeja. Myös joukkuelajit ja pari- ja nelinpelit vievät aina yhden lajivalintapaikan. Huomaa, että
esimerkiksi uinnissa ja yleisurheilussa jokainen yksittäinen uinti- tai juoksumatka on yksi lajivalinta joten voi

Kahden hengen huone erillisillä sängyillä (twin) (567€/hlö),
huonekaveri:

Kahden hengen huone parisängyllä (double) (567€/hlö),
huonekaveri:

Varaan itse majoitukseni muualta

Teen itse kaikki varauksen majoituksen suhteen.

Haluan osallistua Paralympiakomitean varaamaan lentokiintiöön (lennot n. 1635 euroa/hlö) ja
hyväksyn lentojen peruutusehdot.

Varaan itse lennot tai muut matkat



olla, että sinun lajivalinnat tulevat täyteen yhdessä lajikokonaisuudessa. 

Voit valita yhdelle päivällä lajeja vain yhdestä lajikokonaisuudesta. Jos valitset alta useamman kuin viisi
henkilökohtaista lajivalintaa (+ viestit) niin rekisteröitymiseen päätyy vain viisi ensimmäistä valintaa tai jos
valitset yhdelle päivällä lajeja useammasta lajikokonaisuudesta päätyy rekisteröintiin vain ensimmäisen
lajikokonaisuuden lajit.

Kilpailussa on mukana avoin luokka elinluovuttajille ja heille mahdollisia lajeja ovat 5km juoksu, 50m
vapaauinti, petanquen, dartsin ja nurmikeilauksen henkilökohtainen kilpailu, golfin joukkuekilpailu sekä
yleisurheilussa 100m, 3000m kävely (N), 5000m kävely (M), pituushyppy ja pallonheitto.

1. kisapäivä - Sunnuntai 16.4.2023
5km katujuoksu

5km katujuoksu (elinluovuttajat)

2. kisapäivä - Maanantai 17.4.2023
Golf, joukkuekilpailu

Petanque (henkilökohtainen kilpailu)

Lentopallo

Pyöräily 10km aika-ajo

Pyöräily 5km aika-ajo (17v ja alle)

Pyöräily 20km joukkuekilpailu

https://worldtransplantgames.org/participate/schedule/


Squash

3. kisapäivä - Tiistai 18.4.2023
Pyöräily 30km

Keilailu, yksilökilpailu

Petangue, palipari:

Petanque, henkilökohtainen kilpailu (elinluovuttajat)

Sulkapallo, kaksinpeli

Uinti

200m vapaauinti

50m perhosuinti

50m perhosuinti (12-17v)

25m perhosuinti (11v ja alle)

100m rintauinti

50m rintauinti (11v. ja alle)

50m selkäuinti

50m selkäuinti (12-17v)

25m selkäuinti (11v ja alle)

100m vapaauinti

100m vapaauinti (12-17v)

50m vapaauinti (11v ja alle)

50m vapaauinti (elinluovuttajat)

4x50m vapaauintiviesti (naiset)

4x50m sekauintiviesti (miehet)

4. kisapäivä - Keskiviikko 19.4.2023
Golf, henkilökohtainen kilpailu

Golf, joukkuekilpailu (elinluovuttajat)

Tennis, kaksinpeli

Koripallo 3vs3

Keilailu

Parikilpailu

Sekaparikilpailu



Joukkuekilpailu (Baker)

Darts

Henkilökohtainen kilpailu

Henkilökohtainen kilpailu (elinluovuttajat)

Joukkuekilpailu

Uinti

400m vapaauinti

200m vapaauinti (12-17v)

50m vapaauinti

50m vapaauinti (12-17v)

25m vapaauinti (11v ja alle)

200m sekauinti

100m selkäuinti

100m selkäuinti (12-17v)

50m selkäuinti (11v ja alle)

50m rintauinti

50m rintauinti (12-17v)

25m rintauinti (11v ja alle)

4x50m sekauintiviesti (naiset)

4x50m vapaauintiviesti (miehet)

4x50m vapaauintiviesti 220+ vuotta

5. kisapäivä - Torstai 20.4.2023
Nurmikeilailu

Nurmikeilailu (elinluovuttajat)

Pöytätennis

Henkilökohtainen

Tennis

Nelinpeli, pelipari:

Sekanelinpeli, pelipari:

Yleisurheilu

3000m kävely (naiset)



3000m kävely (naiset, elinluovuttajat)

25m (5v ja alle)

50m (6-11v)

100m

100m (elinluovuttajat)

400m

1500m

4x100m viesti

Kuula

Kiekko (naiset)

Pallonheitto (miehet)

Pallonheitto (miehet, elinluovuttajat)

Pituushyppy (miehet)

Pituushyppy (miehet, elinluovuttajat)

Korkeyshyppy (naiset)

6. kisapäivä - Perjantai 21.4.2023
Triahlon

Pöytätennis

Nelinpeli

Sekanelinpeli

Yleisurheilu

5000m kävely (miehet)

5000m kävely (miehet, elinluovuttajat)

200m

800m

4x400m viesti

Kiekko (miehet)

Korkeushyppy (miehet)

Pallonheitto (naiset)

Pallonheitto (naiset, elinluovuttajat)

Pituushyppy (naiset)



13. Peruutusehdot *
Kilpailuosallistumisen ja majoituksen peruutusehdot ovat seuraavat:

Ennen 31.1.2023 tehdyt peruutukset ovat maksuttomia
31.1.-28.2.2023 välisenä aikana tehtyistä peruutuksista peritään 20% (+toimistomaksu 50€)
osallistumismaksusta
28.2.2023 jälkeen tehdyistä peruutuksista ei palauteta osallistumismaksua lainkaan

Lentojen peruutusehdot
Ennen 10.2.2023 tehdyt peruutukset ilmaisia (palautus 100%)
10.2.-10.3.2023 välisenä aika tapahtuneista peruutuksista peritään 50%/hlö lipun hinnasta.
10.3.2023 jälkeen tehdyt peruutuksista palautetaan 0%

Huomaa, että vaikka Suomen Paralympiakomitea ei olisikaan laskuttanut sinua vielä osallistumismaksuista
tai lennoista niin peruutusehtojen mukaiset maksut ovat voimassa. Osallistumismaksun ja majoituksen
osalta 31.1.2023 ja lentojen osalta 10.2.2023 jälkeen tehdyistä peruutuksista Suomen Paralympiakomitea
laskuttaa ylläolevien peruutusehtojen mukaisesti.

14. Tietojen oikeellisuus *

15. Tietojen tallentaminen ja käsittely *

Pituushyppy (naiset, elinluovuttajat)

Keihäs

Olen lukenut ja ymmärtänyt peruutusehdot ja vahvistan osallistumiseni

Vakuutan, että kaikki antamani tiedot ovat oikein ja ymmärrän, että virheellisesti syöttämäni tiedot
saattavat evätä osallistumisoikeuteni.

Hyväksyn, että tietoni tallennetaan Paralympiakomitean ja kilpailujärjestäjän
ilmoittautumisjärjestelmään ja ymmärrän, että tietojani käsitellään kilpailuosallistumiseeni liittyen
Paralympiakomitean toimihenkilöiden sekä kilpailujärjestäjän toimesta.


