
  
RUSKAUINNIT KILPAILUOHJE 

1.-2.10.2016 Oulun Uimahalli 
 

INFO JOUKKUEENJOHTAJILLE, VALMENTAJILLE JA UIMAREIL LE  
 
KILPAILUKANSLIA  avataan 90min ennen kilpailujakson alkua ja suljetaan 10min kilpailujakson päätyttyä. 
Kilpailukanslia sijaitsee Oulun Uinnin kokoushuoneessa toisessa kerroksessa katsomon alkupäässä.  
 
LÄHTÖLISTOJA  ei seuroille jaeta vaan lähtölistat löytyvät Livetiming -palvelusta, jossa voi myös seurata kisoja 
reaaliajassa. Lähtölistat ladataan Livetiming -palveluun PDF-muodossa ”Muut tiedostot” osioon jaksokohtaisesti. 
Halutessaan lähtölistan voi ostaa 2€ hinnalla, Oulun Uinnin neuvotteluhuoneesta, katsomokäytävän alkupäästä. 
Lähtölistojen teko aloitetaan peruutusajan päätyttyä eli tuntia ennen jakson alkua.  
 
VERRYTTELY  kilpailualtaassa on sallittua alkaen 75min ennen kilpailujaksoa siten, että allas on tyhjä 
viimeistään 10min ennen jakson alkua. Kilpailun aikana verryttelyyn on varattu matalasta päästä 1-4-rataa, muissa 
allastiloissa verryttely eikä oleilu ole sallittua.  
 
PERUUTUKSET tehdään viimeistään 60min ennen jakson alkua nettipalvelussa, osoitteessa app.livetiming.se.  
Oulun Uinnin neuvotteluhuoneessa on tietokone tätä varten, jos seuralla ei ole omia laitteita käytössään. Jokaiselle 
seuralle on oma tunnuksensa palveluun, jotka on lähetetty sähköpostilla ja löytyvät myös seurakuoresta. 
Peruuttamattomista starteista peritään yhdeksänkertainen starttimaksu. 
 
FINAALI-PERUUTUKSET tehdään kirjallisena paperilla ajanottokansliaan. 50m:n VU:n osalta viimeistään 
lauantaiaamujakson aikana. 200m:n pudotuskilpailuun peruutukset tulee tehdä ennen lajia 40. Peruuttamattomista 
starteista peritään yhdeksänkertainen starttimaksu. 
 
VIESTIJOUKKUEET Viestijoukkueiden kokoonpano muutokset tehdään viimeistään 60min ennen jakson alkua 
nettipalvelussa, osoitteessa app.livetiming.se, mikäli se poikkeaa Octoon ilmoitetusta. 
 
KOKOONTUMINEN  eriin tapahtuu opetusaltaan edessä olevassa syvennyksessä viimeistään 10min ennen oman 
erän aloitusaikaa. Verryttelyasut riisutaan lähtöpäädyssä oleviin koreihin.  
 
TULOKSET tulevat kisojen aikana nähtäville katsomon ylätasanteen ikkunaseinälle. Tuloksia ei jaeta tulostettuina 
seuroille vaan ne löytyvät internetistä. Lisäksi kisojen etenemistä ja tuloksia voi seurata reaaliaikaisesti livetiming -
palvelusta (www.livetiming.fi), jossa myös on suora, Superlive, videolähetys kisasta. 
 
PALKINNOT jaetaan aikataulun mukaan. Uimareita pyydetään olemaan hyvissä ajoin kokoontumispaikalla ennen 
palkintojen jakoa. 
 
PUKUKAAPPIT toimivat korttipantilla, seurat saavat kisakansliasta pukukaappeihin avaimet.  Uimarit kuitenkin 
palauttavat lähtiessään kisakansliaan kaapissa olleen avainkortin! Kadonneista pukukaappien avainkorteista 
perimme 10€ maksun ja avaimista 30€ maksun.  
 
ARVOESINEITÄ  ei ole syytä jättää vaille valvontaa tai lukitsemattomiin tiloihin. Kilpailujen järjestäjä ei vastaa 
kadonneista esineistä. 
 

Tervetuloa Ouluun! 


