
 KILPAILUINFO 

 

Tervetuloa Rollo-Uinteihin Lahteen! 

 

Kisa-alue 

Kisa-alue avataan perjantaina 8.6.2018 klo 12:00, ja lauantaina 9.6.2018 ja sunnuntaina 10.6.2018 klo 7:30. 

Alue suljetaan 30 min kisajaksojen päättymisen jälkeen. 

Kisa-altaassa voi verrytellä vain kisaverryttelyjen aikana. Lahden Uimahalli osoitteessa Svinhufvudinkatu  8  

on käytettävissä kisajaksojen aikana. 

Kilpailuaikataulu 

Kilpailujaksot alkavat perjantaina klo 15:30, lauantaina klo 9:30 ja 16:30, sunnuntaina klo 9:30 ja 15:30. 

Jaksot kestävät noin 3½-4 tuntia. Aikataulut ovat vain arvio kilpailun kulusta. Uimarit vastaavat itse siitä, 

että seuraavat kilpailun kulkua ja ovat ajoissa paikalla. 

Verryttely 

Verryttely alkaa n. 1 h ennen jaksojen alkua ja päättyy 10 min ennen jakson alkua. Rata 1 varataan startteja 

varten ja rata 8 on racepace-rata. 

Kilpailujaksojen aikana kilpailijat voivat verrytellä Lahden uimahallin sisäaltaalla joka sijaitsee noin 700m 

päässä maauimalasta osoitteessa   Svinhufvudinkatu  8. Sisäaltaan hyppytornit eivät ole käytössä missään 

vaiheessa. 

Perjantaina on mahdollista verrytellä kisa-altaassa klo 10:00 – 12:00 mikäli laiteasennukset sen sallivat 

mutta peseytymis- tai säilytystiloja ei ole mahdollista järjestää. Seurakuoria ja vaatekaappien avaimia 

aletaan jakaa perjantaina klo 12:00 alkaen ja Lauantaina klo 7:30 Rollo-infopisteessä, joka sijaitsee 

mäkistadionilla ravintola Voiton edustalla. 

Joukkueenjohtajien kokous 

Kokous pidetään perjantaina klo 13:00Mäkikatsomon jumppasalissa. Säännöt edellyttävät jokaisen 

kilpailuun osallistuvan joukkueen edustusta kokouksessa. 

Rollo-infopiste 

Infopiste toimii kilpailijoiden, ohjaajien, valmentajien sekä yleisön infona yleisiin tapahtumaan liittyvissä 

asioissa sekä löytötavaratoimistona. Se sijaitsee Voitto-ravintolan edessä maauimalan sisääntulon 

läheisyydessä ja on avoinna kisaviikonloppuna pe klo 12:00 alkaen ja se suljetaan aina 30 min kunkin 

iltajakson päättymisen jälkeen.  

Seurakuoret ja avaimet 

Seurakuoria jaetaan infopisteessä perjantaina klo 12:00 alkaen ja lauantai-aamuna klo 7:30 alkaen. 

Lähtölistoja ei tulosteta etukäteen sillä ne eivät ole lopullisia ennekuin lähempänä kilpailun alkua. Alustavia 

lähetyslistoja pidetään ilmoitustaululla ja Livetimingissä ja ne korvataan ajantasaisilla heti kun lopulliset 

listat valmistuvat. Valmentajien on mahdollista saada lähtölistatulosteita kilpailun valvomosta.  



Seurakuorissa jaetaan myös avaimia maauimalan pukukoppeihin jotka sijaitsevat ylimmän katsomo-osan 

alla Ravintola Voitosta eteenpän. Kaikille uimareille ei ole omia kaappeja vaan seurat saavat avaimia 

suhteessa uimareiden määrään. Pukuhuoneita löytyy myös stadionrakennuksen alakerrasta. Jokainen 

vastaa omaisuudestaan itse ja arvoesineitä ei kannata säilyttää valvomatta. 

Seurakuorissa jaetut kaappien avaimet seura pitää hallussaan koko kilpailun ajan. Kaappeihin ei saa jättää 

märkää tavaraa yön yli. Kilpailun jälkeen avaimet palautetaan seurakuorissa infopisteeseen. Palauttamatta 

jääneestä avaimesta peritään seuralta 10 euron korvaus. 

Peseytymistilat ja saunat 

Peseytymistilat ja saunat löytyvät maauimalan pukuhuoneiden yhteydestä. Myös Lahden uimahallista. 

Erien keräily ja startit 

Erien keräily tapahtuu keskimmäisen hyppyrimäen alastulorinteessä, teltassa, kisa-altaan lähtöpään 

läheisyydessä. Valmentajien syytä muistuttaa uimareille että lähtöpäädyn syvyys on 1,3 metriä ja 

käännöspää 0,90 m ja kehottaa harjoittelemaan verrassa sopivia lähtöhyppyjä. Muut kuin kuumat erät 

lähetetään ylilähdöillä.  

Peruutukset 

Kilpailijan tai viestijoukkueen osanotot yhteen tai useampaan lajiin voidaan peruuttaa ja ne tehdään 

sähköisen peruutusjärjestelmän WinGrodanSync-kautta. Tunnukset ja ohjeet sen käyttöön lähetetään 

Octossa ilmoitetuille valmentajille ja jaetaan seurakuorissa. Kilpailua edeltävinä päivinä peruutuksesta voi 

ilmoittaa kilpailu@rollot2018.fi osoitteeseen. 

Peruutukset on tehtävä viimeistään tuntia ennen kyseisen kilpailujakson alkua. Tämän jälkeen peruutus 

mahdollista vain pakottavista syistä. Myöhemmin kuin tuntia ennen kilpailun alkua tehdystä peruutuksesta 

kilpailun järjestävä seura on oikeutettu perimään kolminkertaisen starttimaksin suuruisen peruutusmaksun 

(21€). Pakottavasta syystä (lääkärintodistus) tehdystä peruutuksesta ei peritä peruutusmaksua. 

Peruuttamattomasta poisjäännistä peritään 9 kertainen ilmoittautumismaksu (63€) eikä uimari ole enää 

saman päivän aikana oikeutettu osallistumaan mihinkään lajiin, ei edes viesteihin. 

Peruutukset eivät näy alustavissa lähtölistoissa, lopulliset lähtölistat voi tarkistaa kilpailun alkaessa 

ilmoitustaululta tai Livetimingista. 

Valmentajille voidaan tulostaa tarvittaessa lähtölistoja, kisatoimitsijat saavat lähtölistansa ensin. 

Valmentajat voivat noutaa lähtölistat infopisteestä kunhan ne kuulutetaan olevan valmiit. 

Viestijoukkueet 

Viestijoukkueiden kokoonpanot ja uintijärjestys  on ilmoitettu etukäteen.  Jos ennalta ilmoitettuun 

kokoonpanoon tai uintijärjestykseen tulee muutos se ilmoitetaan sähköisesti viimeistään tuntia ennen 

kyseisen jakson alkamista. Muutos joukkueen kokoonpanoon tulee hyväksyttää kilpailunjohtajalla. Vain 

muutoksesta tarvitaan ilmoitus. 

Lähtölistat, tulokset, palkintojen jako 

Lähtölistat ja tulokset ovat esillä ilmoitustauluilla. Paperisia lähtölistoja ei ole yleisölle myynnissä, 

ajantasaiset listat löytyvät koko ajan Livetimingista.  Palkinnot jaetaan lajiohjelmassa olevan aikataulun 

mukaisesti aina 2-3 lajin jälkeen. Palkittavat uimarit kokoontuvat lähelle palkintojen jakopaikkaa 

maauimalan valvomon läheisyyteen. 
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Katsomopaikat ja teltat 

Altaan ympäristössä ratatuomareille ja muille toimitsijoille tulee antaa esteetön kulku ja häiriötön 

toimintatila 

Katsomossa ja vapailla nurmialueilla kaikki paikat ovat vapaasti yleisön käytettävissä lukuunottamatta 

valvomorakennuksen kattotila. Valvomon ja altaan välinen alue on varattu toimitsijoille ja tuomareille sekä 

uimareiden liikkumiseen. 

Vapaille viheralueille sekä pienimmän hyppyrimäen alastuloon sekä katsomon riveille 1 ja 2 voi pystyttää 

telttoja tai katoksia infopisteen ohjeiden mukaisesti . Teltat tulee kiinnittää siten että pohjalla olevaa 

mattoa ei saa puhkaista. Maton puhkaisusta seuraa  korvausvaade. Teltat ja katokset pitää kiinnittää 

turvallisesti painoin ja telttojen väliin jätetään riittävä kulkuväylä. 

Maauimalan alueella ei saa yöpyä. Hyppyrimäkien alastulorinteisiin kiipeäminen on ehdottomasti kielletty. 

Kilpailualueella liikkuminen ei ole mahdollista 30 min kunkin iltajakson päättymisen jälkeen. 

Ensiapu 

Alueella päivystää kilpailun aikana lääkäri ja hoitohenkilöstöä ja heidät löytää EA-teltasta 

 

Kilpailualueen kartta 

 

 


