
 
 

  

Mastersmestaruuskilpailut 26.-28.10.2018                 Impivaaran uimahalli, Turku 50 m 

Kilpailuaika-
taulu 

Perjantai 23.10. klo 17:00, lajit 1.–5. (verryttely alkaa klo 15:50) 
Lauantai 24.10. klo 9:30, lajit 6.–17. (verryttely alkaa klo 8:20) 
Lauantai 24.10. klo 16:30, lajit 18.–26. (verryttely alkaa klo 15:20) 
Sunnuntai 25.10. klo 10:00, lajit 27.–37. (verryttely alkaa klo 8:50) 

Kilpailukanslia  Kanslia avataan puolitoista tuntia ennen kunkin jakson alkua. Kilpailukanslia si-
jaitsee kahvion takaosassa vasemmalla neuvotteluhuoneessa. 

Joukkueenjoh-
tajien kokouk-
set 

Joukkueenjohtajien kokoukset pidetään perjantaina klo 15:30 ja lauantaina klo 8:00 
uimahallin toisessa kerroksessa liikuntasali Kekkurisa. Jokaisesta seurasta on ol-
tava edustaja paikalla jommassa kummassa kokouksessa. 

Verryttely Verryttely kilpailualtaassa päättyy 10 min ennen jakson alkua. Kilpailun aikana voi 
verrytellä 25 m altaassa radoilla 6-9. Halli on kilpailujen aikana avoinna myös ylei-
sölle. 

Viestijoukkuei-
den kokoonpa-
not 

Viestijoukkueiden kokoonpanot ja uintijärjestys on ilmoitettava peruutusapplikaati-
ossa tai kirjallisena kilpailukansliaan viimeistään tuntia ennen jakson alkua. Joukku-
een ikäsarjaan ei saa tehdä muutosta, mutta uimareita voi vaihtaa ikäsarjan puit-
teissa. Jos joukkueen kokoonpano ja uintijärjestys pysyy täsmälleen samana kuin en-
nakkon on ilmoitettu, joukkuetta ei tarvitse ilmoittaa uudestaan. 

Peruutukset Peruutukset on tehtävä peruutusapplikaatiossa tai kirjallisena ja toimitettava kil-
pailukansliaan viimeistään tuntia ennen kyseisen kilpailujakson alkua. Peruuttamat-
tomasta poisjäännistä uimari ole oikeutettu osallistumaan enää saman jakson ai-
kana mihinkään lajiin, ei myöskään viestiin. 

Jälki-ilmoittau-
tuminen 

Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista kilpailun ensimmäisen jakson peruuttamisai-
kaan saakka.  

Avainran-
nekkeet 

Avainrannekkeet saa kuittausta vastaan kilpailukansliasta. Uimari saa pitää hallus-
saan samaa ranneketta koko kisatapahtuman ajan. Pukukaapit on kuitenkin tyh-
jennettävä yön ajaksi ja kaapin ovi on jätettävä auki. Ranneke palautetaan, kun ki-
soista poistutaan viimeistä kertaa. Palauttamatta jätetyistä rannekkeista veloitetaan 
30 € / kpl. Ranneke ei oikeuta kulkemaan portista, vaan Uimarit ja valmentajat kulke-
vat kisan aikana sisään ja ulos invaportin kautta, jonka järjestäjän edustaja avaa. 
Hallilla liikuttaessa ranneketta on käytettävä koko ajan kilpailusuoritusta lukuun 
ottamatta.  

Eriin kokoontu-
minen 

Uimareiden on oltava erien kokoontumispaikalla 25 m:n altaan luona 15 min ennen 
startia.  

Startit Startit lähetetään syvästä päädystä (katsomosta katsoen oikealla). 

Palkintojen jako Varsinaista palkintojenjakoa ei ole, vaan palkinnot voi noutaa kilpailukansliasta tulos-
ten valmistuttua. 

Tulokset Kisoja voi seurata LiveTimingin kautta. Tulokset tulevat kisapaikalla hallin seinälle ja 
ne julkaistaan myös osoittesta http://www.uintiklubiturku.fi/ ja www.uimaliitto.fi 

Ensiapu / 
lääkäri 

Ensiapu päivystää esteettömässä pukuhuoneessa, joihon on sisäänkäynti kilpailual-
taan puolivälissä kylmäaltaan luona naisten ja miesten pukuhuoneeseen johtavien si-
säänkäyntien välissä. 

Miellyttäviä kisaelämyksiä toivottavat 

Åbo Simklubb – Uintiklubi Turku ry    Aurajoen Uinti ry  

http://www.livetiming.fi/index.php?cid=1174
http://www.uintiklubiturku.fi/
http://www.uimaliitto/

