
 
 

   

Lyhyen radan Ikäkausimestaruusuintien aluekilpailut 29-31.10.2021 
Impivaaran uimahalli, Turku 
 
ALUEKILPAILUT / VARSINAIS-SUOMI 
 
Katsojat eivät pääse seuraamaan kilpailuja uimahallille, mutta kilpailut striimataan SuperLive-palvelussa. Toi-
votamme vierailevat toimitsijat tervetulleiksi kisoihin, ilmoittautua voi täältä. 
 
Kilpailuissa noudatetaan koronaviruspandemian vuoksi voimassa olevia THL:n, AVI:n ja Turun kaupungin oh-
jeita ja rajoituksia. Kilpailupaikalle pääsevät ainoastaan kilpailijat, valmentajat, toimitsijat, sekä muut tapah-
tuman toteutuksen kannalta välttämättömät henkilöt. Kaikkien kilpailupaikalle saapuvien on oltava ehdot-
tomasti terveitä! Käsihygieniasta ja oikeanlaisesta aivastus-/yskimistavasta pitää muistaa huolehtia. 
 
Halli on kilpailujen aikana normaalisti auki yleisöuimareille. Uimarit ja valmentajat kulkevat aulatilojen ja pu-
kuhuone-/allastilojen välillä invaportin kautta, jonka kisajärjestäjän edustaja avaa tarvittaessa. 

Verryttely Verryttely kilpailualtaassa alkaa puolitoista tuntia ennen kunkin jakson alkua. Kisan 
aikana voi verrytellä 50 m:n altaassa radoilla 1–4. Monitoimiallas, opetusallas ja las-
ten allas eivät ole kilpailijoiden käytettävissä. 
 
 
 

Aikataulut  aamujakso iltajakso 

 Perjantai  klo 18:00, verryttely 15:30-17:45 

 Lauantai klo 10:00, verryttely 8:30-9:50 klo 17:00, verryttely 15:30-16:50 

 
 

Sunnuntai klo 10:00, verryttely 8:30-9:50 klo 16:00, verryttely 14:30-15:50 

    

Kilpailukanslia ja 
avainrannekkeet  

Kanslia avataan puolitoista tuntia ennen kunkin kilpailujakson alkua. Kilpailukanslia 
sijaitsee kahvion takaosassa vasemmalla neuvotteluhuoneessa. Seurasta yksi edus-
taja tulee noutamaan ja kuittaamaan avainrannekkeet ja jakaa ne joukkueelle. Ran-
neke syötetään porttiin, kun hallilta poistutaan viimeistä kertaa. Palauttamatta jäte-
tyistä rannekkeista veloitetaan 30 € / kpl. Hallilla liikuttaessa ranneketta on käytet-
tävä koko ajan verryttelyä ja kilpailusuoritusta lukuun ottamatta. 
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Pukuhuoneet Kaapeissa ei saa kuivattaa uimapukuja ja kaappien ovet on jätettävä auki yöksi. Kaap-
peihin ei saa jättää yöksi mitään tavaroita. 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GfDy6zDOaY0W-GDZt2VqO-x5iz9lRzpAlnc-8aSDvBg/edit#gid=0


 
 

   

 
 
 
 

Peruutukset  Peruutukset tehdään nettipalvelussa osoitteessa app.livetiming.se viimeistään 60 min 
ennen sen kilpailujakson alkua, jossa peruutettava laji on. Jokaisella seuralla on pal-
veluun omat tunnuksensa, jotka on lähetetty sähköpostitse etukäteen ja löytyvät 
myös seurakuoresta. 
 

Viestijoukkueet Viestijoukkueiden kokoonpano ilmoitetaan myös osoitteessa app.livetiming.se vii-
meistään 60 min ennen sen jakson alkua, jossa viesti uidaan. Mikäli viestijoukkueen 
kokoonpano ja uintijärjestys säilyvät täsmälleen samana kuin aluekilpailussa, kokoon-
panoa ei tarvitse ilmoittaa uudelleen. 
 

Lähtölistat Kilpailujen lähtölistat laaditaan kisapaikalla ennen kunkin jakson alkua ja julkaistaan 
LiveTimingissa. Lähtölistoja ovat näkyvillä hallin seinällä erien kokoontumispaikan lä-
hellä. 

 
Eriin kokoontu-
minen 

Erien kokoontumispaikka on opetusaltaan ja 25 m:n altaan sivussa katsomon alla. Pai-
kalla on kolme kokoontumispistettä. Järjestelijä ohjaa erän starttipaikalle. Kuumien 
erien uimarit marssitetaan paikalle yksitellen musiikin säestyksellä. 

 
Tulokset  
LiveTiming  
SuperLive 

Kilpailun kulkua voi seurata LiveTimingissä ja striimausta SuperLive-palvelussa. Tulok-
set julkaistaan LiveTimingissä. 
 
 

Palkintojen jako Palkintojenjako aikataulun mukaan sarjoissa T-10, T-11, P-11 ja P-12. Palkintojenja-
koon on saavuttava ajoissa. 

 
Ensiapu / lääkäri Ensiapu päivystää 50 m altaan puolivälissä naisten ja miesten pukuhuoneeseen joh-

tavien sisäänkäyntien välissä olevissa esteettömissä tiloissa. 
 

Siisteys Allashallin puolelle ei saa mennä ulkojalkineissa eikä sisäjalkineissa saa käydä ul-
kona. Roskia ei saa jättää katsomotiloihin tai altaiden reuna-alueille, ei myöskään 
suihku- ja pukutilojen lattialle tai penkeille. Uimapukuja ei saa kuivattaa saunoissa. 
 

Ruokailu Kisaruokailusta vastaa uimahallin Kahvila Otava. Ruokailut on varattava ennakkoon 
(info@kahvila-otava.fi). Ruokajonossa ja ruokaillessa pitää erityisesti muistaa käsihy-
gienia ja riittävät turvavälit. Kahvilassa ei saa oleskella muulloin kuin ruokailun aikana. 
 

Löytötavarat Löytötavaroita voi tiedustella kilpailukansliasta ja kilpailujen jälkeen uimahallilta. 
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