
  
 

 

ÅBO SIMKLUBB – UINTIKLUBI TURKU ry – SUOMI FINLAND – www.uintiklubiturku.net 

XV Turku Junior Games 16.4.2016     Impivaaran uimahalli, Turku

               50 m:n allas 

 

Kilpailuaikataulu Aamujakso: Lauantai 18.4. klo 10.00 (verryttely klo 8.45).  

Iltajakso: Lauantai 18.4. klo 15.30 (verryttely klo 14.15). HUOM! Aika muuttunut. 

Kilpailukanslia  Kanslia avataan puolitoista tuntia ennen kunkin jakson alkua. Kilpailukanslia sijaitsee 
kahvion takaosassa vasemmalla neuvotteluhuoneessa. 

Verryttely Verryttely kilpailualtaassa päättyy ennen aamujakson alkua klo 9.45 ja ennen iltajakson alkua 

klo 14.15. Kisan aikana verryttelyyn on varattu yleisöaikana radat 5–9 25 m:n altaasta. 

Yleisöajan ulkopuolella koko 25 m:n allas on uimareiden käytettävissä. Hyppyallas, monitoimi-
allas, opetusallas ja lasten allas eivät ole kilpailijoiden käytettävissä. 

Peruutukset Peruutukset on tehtävä kirjallisena ja toimitettava kilpailukansliaan viimeistään 60 min ennen 

kunkin jakson alkua 

Jälki-ilmoittautu-

minen 

Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista peruutusajan loppuun mennessä. Starttimaksu on 
kolminkertainen (24 €). 

Käsiohjelma / 

Lähtölistat 

Kilpailujen lähtölistat laaditaan kisapaikalla peruutusajan päätyttyä. Lähtölistan (erikseen 

aamu- ja iltajaksoon) saa veloituksetta käsiohjelmaa vastaan. 

Avainrannekkeet Seuran valmentaja / huoltaja kuittaa avainrannekkeet uimareille ja valmentajille ja huolehtii 
siitä, että ranneke syötetään porttiin kisoista poistuttaessa. Palauttamatta jätetyistä rannekkeista 

veloitetaan 20 €  / kpl. Kilpailuranneke oikeuttaa kulkemaan yläportista yhden kerran sisään ja 

ulos. Kisan aikana portista pääsee kulkemaan näyttämällä ranneketta portilla päivystävälle 
järjestävän seuran edustajalle, joka avaa portin. Hallilla liikuttaessa ranneketta on käytettävä 

koko ajan kilpailusuoritusta lukuun ottamatta. 

Viestijoukkueet Viestijoukkueiden kokoonpanot on ilmoitettava kirjallisesti kilpailukansliaan ehdottomasti 

viimeistään 60 min ennen iltajakson alkua. Mikäli viestijoukkueen kokoonpano ja 
uintijärjestys säilyvät täsmälleen samana kuin ennakkoon on ilmoitettu, kokoonpanoa ei tarvitse 

ilmoittaa uudelleen. 

Eriin kokoontumi-

nen 

Uimareiden on oltava hyvissä ajoin erien kokoontumispaikalla 25 m:n altaan luona. 
Järjestelijä vie erän starttipaikalle. Kuumat erät marssitetaan paikalle musiikin säestyksellä. 

Startit Kuumia eriä lukuun ottamatta pidemmillä kuin 50m:n matkoilla startit ”ammutaan yli”, ts. 

uimareiden on jäätävä altaaseen odottamaan seuraavan erän lähtöä odottamalla rataköydessä 

suunnilleen metrin päässä päädystä. Ajanottopaneelien yli päätyjen kautta ei saa nousta 

altaasta. 

Palkintojen jako Tiiviin aikataulun vuoksi kisoissa ei ole varsinaista palkintojenjakoa. Palkinnot saa noutaa 

kisakansliassa, kun tulokset on julkaistu. 

Tulokset 

/LiveTiming 

Kilpailun kulkua voi seurata LiveTimingissä. Tulokset julkaistaan internetissä osoitteissa 

www.uintiklubiturku.fi ja LiveTimingissä. 

Ensiapu / lääkäri Ensiapu päivystää kilpailualtaan puolivälissä naisten ja miesten pukuhuoneeseen johtavien 

sisäänkäyntien välissä olevissa esteettömissä tiloissa. 

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

Roskia ei saa jättää katsomotiloihin tai altaiden reuna-alueille.  

Taukotila Uimareiden käytössä on uimahallin toisessa kerroksessa taukotila (liikuntasali). Taukotila on 

auki klo 10.00–14.00 ja klo 15.30 lähtien iltajakson loppuun. Taukotila on pidettävä siistinä. 

 

http://www.uintiklubiturku.fi/

