
 

 Lyhyen radan Ikäkausimestaruusuinnit 2020 

Varsinais-Suomen ALUEKILPAILUT  

30.10.-1.11.2020 SALON UIMAHALLISSA 

   

KILPAILUINFO (päivitetty 26.10.2020) 

 
Kilpailuissa tullaan noudattamaan voimassa olevia THL:n ja AVI:n ohjeita sekä rajoituksia johtuen koronavirus 
epidemiasta. Järjestäjät pidättävät oikeuden rajata osallistujamääriä epidemiatilanteen sitä edellyttäessä. 
Kilpailupaikalle on pääsy ainoastaan kilpailijoilla, toimitsijoilla, valmentajilla sekä muilla tapahtuman toteutuksen 
kannalta välttämättömillä henkilöillä. Valmentajien ja huoltajien tulee hakea tapahtumaan akkreditointia, 
akkreditointien määrä rajoitetaan siten, että kilpailussa pystytään noudattamaan viranomaismääräyksiä. 
Joukkueenjohtajat, valmentajat ja seurojen huoltajat voivat hakea akkreditointia 
https://my.surveypal.com/Akkreditointi-IKM-Varsinais .  
Hakuaika päättynyt! Kaikki yhteydenotot akkreditointeihin liittyen sihteeri@salonuimarit.fi 
 
Huomioittehan, että vain akkreditoiduilla henkilöillä on pääsy kilpailupaikalle. Uimareiden ei tarvitse tehdä 
akkreditointia kilpailuun erikseen.  
 
Johtuen koronavirus tilanteesta Suomessa, IKM-kilpailuun saattaa tulla muutoksia lyhyelläkin varoitusajalla. 
Viranomaismääräysten muuttuessa mahdollisista jaksotus- tai muista muutoksista tiedotetaan, kun määräysten 
vaikutukset on arvioitu. Kilpailu pyritään viemään läpi suunnitellusti, huomioiden eritystoimet kilpailupaikalla. 
 
Kilpailupaikalle tullaan vain täysin terveinä ja noudatetaan ohjeistuksia! 
 
Kilpailuiden aikana uimahalli on suljettu. Kulku uimahalliin vain ylätason sivuoven kautta (sivuovi ja alakerran pääovet 
pidetään suljettuina koko kilpailun ajan). 
 
Uimahallin sisätiloissa käytettävä maskia tai visiiriä (ei koske uimareita). Yli 15 -vuotiaiden uimareiden suositellaan 
käyttävän maskia/visiiriä mahdollisuuksien mukaan.  

 

Kilpailupaikka  Salon Uimahalli, Anistenkatu 6, 24100 Salo 

Pysäköinti  Uimahallin parkkialue, Anistenkatu 6, 24100 SALO 

  Salohallin parkkialue, Pormestarinkatu 5, 24100 SALO 

 

Aikataulut Seurakuoret jaetaan ulkona PERJANTAINA klo 16:00 alkaen.  

 

https://my.surveypal.com/Akkreditointi-IKM-Varsinais
mailto:sihteeri@salonuimarit.fi


 
Sisäänkäynti halliin Porrastetusti (hallin yläovesta) seuroittain ennen päivän ensimmäisen jakson 

verryttelyajan alkamista: 

▪ PERJANTAINA 31.10.  klo 16:15 alkaen 

▪ LAUANTAINA 1.11. klo 8:15 alkaen 

▪ SUNNUNTAINA 2.11. klo 8:15 alkaen 

 

Myöhemmin halliin saapuvat uimarit, akkreditoituneet valmentajat ja huoltajat otetaan 

vastaan hallin sivuovesta (ovi lukossa).  

Kilpailukanslia  Uimahallin yläoven sisäänkäynnin läheisyydessä.  

Avaimet/Kortit Luovutetaan seuroittain hallin sivuoven edessä perjantaina 31.10. klo 16.00 alkaen. 

Tämän jälkeen kilpailukansliasta. 

Palautus seuroittain kilpailukansliaan sunnuntaina aluekilpailuiden päätyttyä. 

Kadonneista avaimista/korteista veloitetaan 20€/avain, 10€/kortti. 

Pukuhuoneet Seuroittain varatut ja merkityt tilat/kaapit sekä naisten että miesten pukuhuoneissa.

  

Ilmoittautumiset  Kilpailuihin ilmoittautuminen 20.10.2020 mennessä Tempukseen.  

Lisätiedot ilmoittautumisista: Uimaliitto, Pasi Salonen pasi.salonen@uimaliitto.fi / puh 

044 5490 350 

Starttimaksut Osanottomaksu 7,00 € / startti maksettava ilmoittautumisen yhteydessä Salon 

Uimarien tilille FI9254106420000887. Tositekopio maksusta mukaan kilpailupaikalle. 
Jälki-Ilmoittautumismaksu on viisinkertainen (35 eur) normaaliin 
ilmoittautumismaksuun (7 eur) nähden. 

Jälki-ilmoittautuminen* Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista kilpailun ensimmäisen jakson peruuttamisaikaan 

saakka. Edelliseen päivään saakka tämän voi tehdä Tempuksessa ja tämän ajankohdan 

jälkeen kilpailupaikalla. Huomioithan, että varsinaisten ilmoittautumisten 

muokkaaminen Tempuksessa muuttaa kyseiset ilmoittautumiset jälki-

ilmoittautumisiksi. Ilmoittautumismaksu tulee tällöin olla myös maksettuna. Jälki-

ilmoittautuminen tulkitaan normaaliksi ilmoittautumiseksi esimerkiksi lähtöjärjestystä 

tehdessä.  

*Oikeus muutoksiin liiton ohjeistuksen mukaan pidätetään 

https://www.uimaliitto.fi/uinti/arvokilpailut/ikm/kutsu-25m/. 

 Tämä ohjeistus päivitetty 18.10.2020  

Peruutukset Kilpailijan tai viestijoukkueen osanotto yhteen tai useampaan lajiin voidaan peruuttaa. 

Peruutus on tehtävä kirjallisesti. Ilmoittautumisajan päättymiseen asti peruutus 
tehdään Tempuksessa. Ilmoittautumisajan päätyttyä peruutus tulee tehdä kirjallisesti 
tai sähköisessä peruutusohjelmassa kilpailun järjestäjälle tuntia ennen kilpailujakson 
alkua. Tämän jälkeen peruutus on mahdollista vain pakottavista syistä. 

Myöhemmin kuin tuntia ennen alkukilpailun alkua tehdystä peruutuksesta kilpailun 
järjestäjä perii kolminkertaisen starttimaksun suuruisen peruutusmaksun (21 €). 
Peruuttamattomasta poisjäännistä laskutetaan kymmenkertainen ilmoittautumismaksu 
(70 €). 

mailto:pasi.salonen@uimaliitto.fi
https://www.uimaliitto.fi/uinti/arvokilpailut/ikm/kutsu-25m/


Lähtölistat ja tulokset Live Timingissa ja kilpailukansliassa. (Listoja ei tulla kiinnittämään seinälle 

kokoontumisten välttämiseksi.) 

Viestijoukkueet Kokoonpanomuutoksista ilmoitettava kilpailukansliaan viimeistään tuntia ennen 

kilpailujakson alkua. Viestit uidaan turvallisuussyistä joka toisella radalla. 

Eriin kokoontuminen Hyppyaltaan katsomossa n.10 min ennen erän alkua.  

Palkintojen jako Aikataulun mukaan (paikka vahvistuu myöhemmin). 

Ensiapu Kilpailukansliassa ja tarvittaessa EA-tiloissa. 

Verryttely Verryttely tapahtuu seuroittain järjestäjän osoittamilla radoilla. * 

HUOM! Tyhjää rataa on luvallista hyödyntää. 

Kilpailualtaassa aikataulun mukaan seuroittain*. (Paneeleiden yli nouseminen kielletty!) 

 Kilpailun aikana hyppyaltaassa seuroittain* (kuusi 25m rataa). 

Lepo- ja lämmittelytila Seuroittain vain seuralle varatussa paikassa. Seurat opastetaan kilpailupaikalla omalle 

lepo- ja lämmittelyalueelle. 

Jalkineet Allas- ja pesutiloissa vain sisäjalkineilla kulkeminen sallittu. Sisäjalkineilla ei saa kulkea 

ulkona. 

Muut altaat Lastenallas, terapia-allas, kylmäallas ja liukumäet ovat kilpailuiden aikana suljettuna. 

 Hyppyaltaalla kerroksista hyppiminen on kielletty. 

Ruokailu Hallin vieressä sijaitsevassa Maran Klubi -ravintolassa seuroittain ennakkovarauksella ja 

-maksulla. Lounas ja päivällinen á 10€. Varaukset tehdään osoitteeseen 

sihteeri@salonuimarit.fi Lisätietietoa ja ohjeet varaukseen Salon Uimarien kisasivuilla  

https://www.salonuimarit.fi/ikm-aluekarsinnat-30-10-1-11-2020/  

  Ennakkovarausaika päättynyt 25.10.2020  

Kahvio  Ei järjestetä turvallisuussyistä johtuen. 

Varustemyynti Kilpailukansliasta mahdollisuus ostaa uimalaseja ja -lakkeja. Korttimaksu. Kilpailuissa ei 

muuta varustemyyntiä. 

Löytötavarat Kilpailuiden aikana kadonneita tavaroita voi tiedustella kilpailukansliasta. Kilpailuiden 

jälkeen löytötavaratiedustelut s-postitse sihteeri@salonuimarit.fi  

Toimitsijaksi Kilpailuihin on mahdollisuus osallistua toimitsijana ja mukaan pääsee ilmoittautumalla 

osoitteessa:https://www.salonuimarit.fi/ikm-aluekilapailuihin-

toimitsijailmoittautuminen/   

Annukka Änäkkälä,sihteeri@salonuimarit.fi tai 044 505 1691 

Lisätietoja Salon Uimarien kisasivuilta  

https://www.salonuimarit.fi/ikm-aluekarsinnat-30-10-1-11-2020/  

sähköpostitse kilpailut@salonuimarit.fi tai sihteeri@salonuimarit.fi  

Uimaliitto https://www.uimaliitto.fi/uinti/arvokilpailut/ikm/  
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Yleistä  

• Kilpailuissa tullaan noudattamaan tapahtuma-aikana voimassa olevia viranomaisohjeita ja -määräyksiä 

kilpailijoiden, valmentajien, huoltajien, toimitsijoiden, sekä hallihenkilökunnan terveyden turvaamiseksi. 

• Järjestäjällä on oikeus tehdä muutoksia järjestelyihin tilanteen niin vaatiessa. 

• Seurat huolehtivat omista uimareistaan ja siitä, että näitä ohjeita noudatetaan turvallisten kisojen 

takaamiseksi.  

Huomioitavaa seuroittain varatuista toiminnoista: 

• Pukuhuonetiloissa seuroittain varatut tilat. 

• Kilpailualtaan vieressä seuroittain varattu tila akkreditoituneille valmentajille ja joukkueen huoltajille seurata 

uinteja.  

• Verryttely tapahtuu seuroittain järjestäjän osoittamilla radoilla (ennen kilpailuja kilpailualtaassa ja kilpailuiden 

aikana verryttelyaltaassa). 

• Lepo-, lämmittely- ja ruokailutilat seuroittain merkityillä alueilla/tiloissa. 

Seurat huolehtivat siitä, että uimarit ja huoltojoukot pysyvät vain seuran käyttöön varatuissa tiloissa, eivätkä vieraile 

toiselle seuralle varatuilla alueilla.  

• Uimareiden kokoontumisia on vältettävä ja turvavälit pidettävä koko kilpailun ajan. 

• Suihkutiloissa käydään ripeästi ja noudatetaan myös näissä tiloissa turvavälejä. 

• Pukuhuonetiloissa ylimääräistä oleskelua vältettävä. 

• Saunat ovat kilpailuiden aikana turvallisuussyistä poissa käytöstä. 

 

KESKEISIÄ THL:n ja AVI:n ohjeita, joita tapahtumassa tullaan noudattamaan: 

• Kilpailupaikalle saa tulla vain täysin terveenä ja oireettomana. 

• Jokaisen hallissa asioivan tulee noudattaa hyvää ja huolellista käsihygieniaa. 

• Osallistujien tai seurueiden välillä on lähikontaktien välttämiseksi noudatettava 1-2 metrin turvavälejä.  

• Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön 

jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen. 

 

Turvallisuuden takaamiseksi kilpailut järjestetään ilman yleisöä! 

Kannustamme urheilijoita, valmentajia ja huoltojoukkoja siihen, että uimari mahdollisuuksien mukaan viettäisi 

uimahallin tiloissa vain välttämättömän ajan. 

 

Tapahtuman järjestäjänä Salon Uimarit ry on yhdessä Salon kaupungin kanssa päättänyt, että kilpailuissa velvoitetaan 

maskin tai visiirin käyttöä kaikilta valmentajilta, huoltajilta ja toimitsijoilta ja näin noudattavat AVI:n ja Varsinais-Suomen 

sairaanhoitopiirin suositusta hengityssuojaimen tai kasvovisiirin käytöstä tilanteissa, joissa 1-2m turvaväliä ei voida 

pitää.  

 

Näillä toimenpiteillä varmistamme onnistuneet ja ennen kaikkea turvalliset kisat. Huolehditaan siis yhdessä, että 

kilpailutoiminta on rajoituksista huolimatta mahdollista myös jatkossa.   

 

Salon Uimarit toivottaa kaikille reilua kisahenkeä ja iloista kilpailumieltä! 


