
 
 

   

Lyhyen radan Ikäkausimestaruusuintien aluekilpailut 28-30.10.2022 

Impivaaran uimahalli, Turku 
 
ALUEKILPAILUT / VARSINAIS-SUOMI 
 
Katsojat saavat tulla kahvion ja ylätasanteen kautta 25 m:n altaan katsomoon, mutta katsomosta ei ole kul-
kua allasalueelle eikä toisinpäin. Uimarit ja valmentajat kulkevat aina pukutilojen kautta. Aulatilojen ja puku-
huone-/allastilojen välillä kuljetaan invaportin kautta, jonka kisajärjestäjän edustaja avaa tarvittaessa. Katso-
mossa ei saa käyttää ulkokenkiä ilman kengänsuojuksia eikä ulkovaatteita. Syöminen, juominen ja roskaami-
nen katsomossa on kiellettyä. Halli on auki myös muille uimahallin käyttäjille, muistathan huomioida erityi-
sesti heidät! Kilpailut striimataan SuperLive-palvelussa. Toivotamme vierailevat toimitsijat tervetulleiksi ki-
soihin, ilmoittautua voi täältä. 
 
Kaikkien kilpailupaikalle saapuvien on oltava ehdottomasti terveitä! Käsihygieniasta ja oikeanlaisesta ai-
vastus-/yskimistavasta pitää muistaa huolehtia. 
 

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. 
 

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. 
 
 
 
 

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. 
 

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/1OtalCxDpicoS1K75uumB2tKRKm-GdvtPDFbmNlYxv4k/edit#gid=977115146


 
 

   

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 ilmoitettu ilmoittautu-
misen yhteydessä, kokoonpanoa ei tarvitse ilmoittaa uudelleen. 
 

Lähtölistat Kilpailujen lähtölistat laaditaan kisapaikalla ennen kunkin jakson alkua ja julkaistaan 
LiveTimingissa. Lähtölistat ovat näkyvillä hallin seinällä vain erien kokoontumispaikan 
lähellä. 

 
Eriin kokoontu-
minen 

Uimareiden on oltava hyvissä ajoin erien kokoontumispaikalla 50 m:n altaan katso-
mossa. Järjestelijä ohjaa erän starttipaikalle. Kuumien erien uimarit marssitetaan pai-
kalle yksitellen musiikin säestyksellä. 

 
Tulokset  
LiveTiming  
SuperLive 

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

Palkintojen jako Palkinnot jaetaan aikataulun mukaan allasalueella. Palkintojenjakoon 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 
(imppari@kahvila-otava.fi). Ruokajonossa ja ruokaillessa pitää erityisesti muistaa kä-
sihygienia ja riittävät turvavälit. Kahvilassa ei saa oleskella muulloin kuin ruokailun ai-
kana. 
 

Löytötavarat Löytötavaroita voi tiedustella kilpailukansliasta ja kilpailujen jälkeen uimahallilta. 

 

 

 

 

MIELLYTTÄVIÄ KISAELÄMYKSIÄ! 
toivottavat  

Åbo Simklubb – Uintiklbi Turku ry ja Aurajoen Uinti ry 

 

mailto:imppari@kahvila-otava.fi

