
 

 

 

Ikäkausimestaruusuinnit       Impivaaran uimahalli, Turku 

17.-19.6.2016           50 m:n allas 

 
 

Kilpailuaikataulu Joukkueenjohtajien kokous järjestetään pe 17.6. klo 14:00 ja la 18.6. klo 8:00 ui-

mahallin liikuntasalissa (2. krs). Jokaisesta seurasta on oltava edustaja paikalla jom-

massa kummassa kokouksessa. 

 

Avajaiset ennen perjantain iltajakson alkua klo 15:45. 

Perjantain iltajakso klo 16:00 

Lauantain aamujakso klo 9:30  

Lauantain iltajakso klo 17:00 

Sunnuntain aamujakso klo 9:30  

Sunnuntain iltajakso klo 16:00 
 

Kilpailukanslia  Kanslia avataan perjantaina 17.6. klo 13:00. Muulloin kanslia avataan kaksi tun-

tia ennen kunkin kilpailujakson alkua ja suljetaan puoli tuntia jakson päättymisen 

jälkeen. Kilpailukanslia sijaitsee kahvion takaosassa vasemmalla neuvotteluhuoneessa. 

 

Avainrannekkeet 

 

Seuran joukkueenjohtaja kuittaa avainrannekkeet uimareille ja valmentajille kilpailu-

kansliasta. Uimari voi valita haluamansa vapaan vaatekaapin ja pitää sitä hallussaan 

koko kilpailun ajan (kaappi pysyy lukittuna yön yli). Ovi painetaan kiinni ja se lukkiu-

tuu (ja avautuu), kun ranneke käytetään lukon läheisyydessä. Pukuhuoneissa on luki-

joita, joiden avulla voi tarkistaa vaatekaappinsa numeron. Hallilla liikuttaessa ranne-

ketta on käytettävä koko ajan kilpailusuoritusta lukuun ottamatta. Kilpailujen 

aikana sisääntuloaulan portti pukuhuoneisiin on auki eikä ranneketta saa syöttää 

porttiin. Joukkueenjohtaja huolehtii siitä, että rannekkeet syötetään porttiin, kun 

hallista poistutaan viimeistä kertaa kilpailujen päätyttyä. Palauttamatta jätetyistä 

rannekkeista veloitetaan 30 € / kpl.  

 

Verryttely 

 

Verryttelymahdollisuus kilpailualtaassa perjantaina klo 13:30-15:40. Aamujaksojen 

verryttely alkaa klo 8:00 ja päättyy kilpailualtaassa klo 9:20. Lauantain iltajakson 

verryttely alkaa klo 15:00 ja päättyy kilpailualtaassa klo 16:50. Sunnuntain iltajak-

son verryttely alkaa klo 14:00 ja päättyy kilpailualtaassa klo 15:50. Kilpailualtaan 

rata 8 on sprinttirata ja rata 7 on race pace -rata. Kilpailun aikana verryttelyaltaana 

toimii kymmenratainen 25 m:n allas. Hyppyallas ja terapia-allas eivät ole kilpailijoiden 

käytettävissä.  

 

Peruutukset Peruutukset on tehtävä kirjallisena ja toimitettava kilpailukansliaan viimeistään 60 

min ennen sen jakson alkua, jossa peruutettava laji on. Myöhemmin kuin 60 min 

ennen peruutettavan lajin jakson alkua tehdyissä peruutuksissa peruutusmaksu on 

ilmoittautumismaksu kolminkertaisena (27 €). Lääkärintodistus vapauttaa peruutus-

maksusta. Peruuttamattomasta poisjäännistä peritään ilmoittautumismaksu yhdeksän-

kertaisena (81 €) eikä uimari ole saman päivän aikana oikeutettu osallistumaan 

mihinkään lajiin, ei edes viestiin.  

 

 

  



 

 

 

alla 
Viestijoukkueet Viestijoukkueiden kokoonpanot on ilmoitettava kirjallisesti kilpailukansliaan ehdotto-

masti viimeistään 60 min ennen sen jakson alkua, jossa viesti uidaan. Mikäli viesti-

joukkueen kokoonpano ja uintijärjestys säilyvät täsmälleen samana kuin ennakkoon on 

ilmoitettu, kokoonpanoa ei tarvitse ilmoittaa uudelleen.  

 

Käsiohjelma / 

Lähtölistat 

 

Seurakuorissa ja myynnissä olevissa käsiohjelmissa on osallistujaluettelot. Kilpailujen 

lähtölistat laaditaan kisapaikalla peruutusajan päätyttyä. Lähtölistan (erikseen jokaiseen 

jaksoon) saa veloituksetta käsiohjelmaa vastaan. Oasallistujaluettelot ja lähtölistat ovat 

nähtävissä myös LiveTimingissa. 

 

Katsomo Katsomotilat ovat rajalliset eikä katsomosta voi varata paikkoja. Katsomot tyhjennetään 

jakson jälkeen.  

 

Eriin kokoontu-

minen 

 

Uimareiden on oltava erien kokoontumispaikalla 10 min ennen oman eränsä alkua. 

Kuumissa erissä uimarit saapuvat starttiin yksitellen kuulutusten mukaan. 

 

Startit Startit tapahtuvat altaan syvästä päästä (katsomosta katsoen oikealta). Kuumia eriä lu-

kuun ottamatta käytetään ylilähetystä, ts. uimareiden on jäätävä altaaseen odotta-

maan seuraavan erän lähtöä suunnilleen metrin päässä päädystä.  Ajanottopaneelien 

yli päätyjen kautta ei saa nousta altaasta. 

 

Palkintojen jako Palkintojenjaon ajankohta näkyy kilpailukutsussa ja lähtölistoissa. Palkittavien on tul-

tava viivyttelemättä kokoontumispaikalle 50 m altaan katsomoa vastapäätä olevalle 

puolelle, josta palkittavat kutsutaan palkintojenjakopaikalle. Seuratkaa myös kuulu-

tuksia! 

 

Ensiapu / lääkäri Ensiapu päivystää kilpailualtaan puolivälissä naisten ja miesten pukuhuoneeseen joh-

tavien sisäänkäyntien välissä. 

 

Taukotila Kilpailujaksojen aikana uimareiden taukotilana toimii 2. kerroksen liikuntasali. Tauko-

tila on pidettävä siistinä. 

 

Ikäkausimaa-

joukkueinfo 

Uimaliitto järjestää valmentajille ikäkausimaajoukkueinfon 2. kerroksen liikuntasalis-

sa lauantain jaksojen välillä klo 13:45. 

 

Muuta 

huomioitavaa 

Uimahallin kahvilan tilat on varattu ruokaiijoille ja muille kahvilan asiakkaille. Henki-

löautoja ei saa pysäköidä linja-autoille varatulle pysäköintialueelle eikä paikallisliiken-

teen linja-autojen kulkuväylää saa tukkia. 

 

Löytötavarat Löytötavaroita voi tiedustella kilpailukansliasta tai osoitteesta anita.herpola@turku.fi. 

Kisojen jälkeen kilpailunjärjestäjä säilyttää tavarat kesäkuun loppuun saakka.  

  

Siisteys Allashallin puolelle ei saa mennä ulkojalkineissa eikä sisäjalkineissa saa käydä ulkona. 

Roskia ei saa jättää katsomotiloihin tai altaiden reuna-alueille.  

 

 

Miellyttäviä kisaelämyksiä toivottavat järjestävät seurat 

Aurajoen Uinti ry ja Åbo Simklubb – Uintiklubi Turku ry  
 

mailto:anita.herpola@turku.fi

