
TERVETULOA 
LYHYEN RADAN IKÄKAUSIMESTARUUSUINTIEN  

ALUEKILPAILUIHIN (Varsinais-Suomi) SALOON 2.-4.11.2018 

 

Kilpailun aikataulut 

 AAMUJAKSO ILTAJAKSO 

PERJANTAI  KLO 18:00 (VERRYTTELY KLO 16:30-17:45) 

LAUANTAI KLO 10:00 (VERRYTTELY KLO 8:30-9:50) KLO 17:00 (VERRYTTELY KLO 15:30-16:50) 

SUNNUNTAI KLO 10:00 (VERRYTTELY KLO 8:30-9:50) KLO 16:00 (VERRYTTELY KLO 14:30-15:50) 

 

Kilpailupaikka  Salon Uimahalli, Anistenkatu 6, 24100 Salo 

Pysäköinti  Uimahallin parkkipaikka Anistenkatu 6 
Salohallin parkkipaikka Pormestarinkatu 5 

 
Kilpailukanslia Uimahallin aulassa toisessa kerroksessa  

Pukukaappien avaimet Noudetaan seuroittain kilpailukansliasta PE 2.11. klo 16 alkaen. Palautus 

seuroittain kilpailukansliaan. Kadonneista avaimista veloitetaan 30€ / avain. 

Pukukaapit Kaapit tyhjennettävä jokaisen päivän jälkeen. 

Joukkueenjohtajien kokous Uimahallin 3. kerroksen jumppasalissa PE 2.11. klo 16:45 ja LA 3.11. klo 8:45 

Peruutukset Viimeistään 1 tuntia ennen kilpailujakson alkua sähköiseen 

peruutusjärjestelmään tai kirjallisesti kilpailukansliaan. Tämän jälkeen 

peruutus on mahdollista vain pakottavista syistä. Myöhemmin kuin tuntia 

ennen jakson alkua tehdystä peruutuksesta peritään kolminkertaisen 

starttimaksun suuruinen peruutusmaksu (21€). Peruuttamattomasta 

poisjäännistä laskutetaan yhdeksänkertainen starttimaksu (63€), eikä kyseinen 

uimari ole tällöin enää saman päivän aikana oikeutettu osallistumaan 

mihinkään lajiin, viestit mukaan lukien. 

Jälki-ilmoittautuminen Mahdollista perjantain joukkueenjohtajien palaveriin saakka (klo 16:45). 

Torstaihin saakka jälki-ilmoittautumisen voi tehdä Octossa ja tämän jälkeen 

kilpailun johtajalle perjantain joukkueenjohtajien palaverissa. 

 Jälki-ilmoittautumismaksu on viisinkertainen (35€). 

Lähtölistat ja tulokset Näkyvissä Live-Timing palvelussa sekä uimahallin seinällä ja kilpailukansliassa. 

Viestijoukkueiden kokoonpanot 

 Muutoksista ilmoitettava viimeistään tuntia ennen kilpailujakson alkua. 

Muutokset ensisijaisesti sähköiseen järjestelmään, paperilla kilpailukansliaan. 



Eriin kokoontuminen Hyppyaltaan katsomossa n. 10 min ennen oman erän alkua. Mikäli uimari ei 

ole keräilyssä, hänet suljetaan pois ko. lähdöstä. Pyydämme uimareita 

seuraamaan kilpailun kulkua ja kuulutamme tarvittaessa 

aikataulumuutoksista. 

Palkintojen jako Palkinnot jaetaan nuoremmille ikäluokille (T 10-11, P 11-12) kilpailuaikataulun 

mukaisesti lajien välisenä aikana kilpailualtaan vieressä. 

 Palkintojen jakoon kuljetaan keräilyn kautta. 

Ensiapu Kilpailukansliassa 

Katsomo Paikkojen varaaminen ei ole sallittua. Katsomo tyhjennetään aina jakson 

päätyttyä. Uimareiden tavaransäilytys vain pukukaapeissa. 

Coach Corner Uimahallin kahvion puoleisessa nurkassa, jossa valmentajille on tarjolla kahvia. 

Valmentajien lähtölistat saatavilla cornerista. 

Kahvio Kilpailuiden aikana ja jaksojen välissä uimahallin aulassa toisessa kerroksessa 

toimii Salon Uimareiden kahvio, josta löytyy niin ruokaisampia leipiä kuin 

makeita leivonnaisia kahvin ja muiden virvokkeiden lisäksi. 

 Myös korttimaksu! 

Arpajaiset Kahvion yhteydessä arpajaiset, joiden tuotto ohjataan Salon Uimareiden 1.-3. -

ryhmäläisten Espanjan leiriläisille.  

 Arvat 2,50€/kpl TAI 5kpl:tta 10€ (joka toinen arpa voittaa!) 

Tarvikemyynti Aquanetti -myyntipiste uimahallin kolmannessa kerroksessa. 

Verryttely  Verryttely kilpailualtaassa vain siihen varattuna aikana kilpailuohjelman 

mukaan. Muina aikoina (myös jaksojen välissä) verryttely hyppyaltaassa, jossa 

käytössä on kuusi* 25m rataa. 

 *Poikkeus: PE 2.11. klo 19-20:30 käytössä vain radat 5 & 6 sekä ratojen 1-4 

matala pää. 

Lepo- ja lämmittelytila Kolmannen kerroksen jumppasali on uimarein käytössä kaikkina muina aikoina 

paitsi joukkueenjohtajien- ja toimitsijoiden palaveriaikoina. 

  PE 2.11.  klo 16:45 – 17:45 

  LA 3.11.  klo 08:45 – 9:45 

   klo 16:15 – 16:45 

  SU 4.11.  klo 09:15 – 9:45 

   klo 15:15 – 15:45 

 Tila on pidettävä siistissä kunnossa ja roskat on siivottava roskiksiin. 

 Jumppasalista hätäpoistumistien kautta katolle meneminen on ehdottomasti 

kielletty muutoin kuin hätätilanteessa! 

   



Jalkineet Allastiloissa sallittu vain sisäjalkineet tai kertakäyttöisillä kenkäsuojilla suojatut 

ulkojalkineet. 

Sisäjalkineilla ei käyntiä ulos! 

Muut altaat  Lasten allas, terapia-allas, kylmäallas, sekä liukumäet ovat suljettuna ja niiden 

käyttö on ehdottomasti kielletty! 

Kerroksista hyppiminen on kielletty! 

Ruokailu Ennakkoon varattu ruokailu Salon Keilahallissa Salohallin alakerrassa. Käynti 

joko uimahallin puoleisista ovista tai Salohallin pääovista (alakerrassa). 

Löytötavarat Kilpailuiden aikana kadonneita tavaroita tiedusteltava kilpailukansliasta. 

Kilpailuiden jälkeen löytötavaroita voi tiedustella sähköpostitse 

sari.villanen@outlook.com. 

 

Salon Uimarit toivottaa reilua kisahenkeä ja iloista kilpailumieltä! 

 

 

  

 

 

UIMAHALLIN PYSÄKÖINTI 

Anistenkatu 6 

24100 Salo 

SALOHALLIN PYSÄKÖINTI 

Pormestarinkatu 5 

24100 Salo 

mailto:sari.villanen@outlook.com

