
 
 

   

Lyhyen radan Ikäkausimestaruusuinnit 27-29.11.2020 

Impivaaran uimahalli, Turku 

 

LOPPUKILPAILUT 
 

Yleisö ei pääse seuraamaan kilpailuja uimahallille. Kilpailut striimataan SuperLive-palvelussa. Toivotamme 

vierailevat toimitsijat tervetulleiksi kisoihin, ilmoittautua voi täältä. 

 

Kilpailuissa noudatetaan koronaviruspandemian vuoksi voimassa olevia THL:n, AVI:n ja Turun kaupungin oh-

jeita ja rajoituksia. Järjestäjät pidättävät oikeuden rajata osallistujamääriä epidemiatilanteen sitä vaatiessa. 

Kilpailupaikalle pääsevät ainoastaan akkreditoidut kilpailijat, valmentajat, toimitsijat, sekä muut tapahtuman 

toteutuksen kannalta välttämättömät henkilöt. Kaikkien kilpailupaikalle saapuvien on oltava ehdottomasti 

terveitä! Kilpailun järjestäjät huolehtivat uimareiden ja toimitsijoiden akkreditoinnista. Joukkueenjohtajat, 

valmentajat ja seurojen huoltajat voivat hakea akkreditointia Uimaliiton IKM-nettisivujen kautta viimeistään 

23.11.2020. Akkreditointien määrä rajoitetaan siten, että kilpailussa pystytään noudattamaan viranomais-

määräyksiä.  

 

Koronavirustilanne saattaa aiheuttaa muutoksia viranomaismääräyksiin lyhyelläkin varoitusajalla. Mikäli 

määräysten muuttumisella on vaikutusta kilpailujen läpiviemiseen, siitä tiedotetaan osallistuville seuroille 

niin nopeasti kuin mahdollista. 

 

Uimahallin sisätiloissa kaikkien, myös alle 15-vuotiaiden, on käytettävä maskia tai visiiriä kilpailutilannetta 

ja verryttelyuintia sekä ruokailua lukuun ottamatta.  Suojavarusteesta saa luopua vasta suihkuun mennes-

sään ja sitä pitää ryhtyä käyttämään heti suihkusta pukuhuoneeseen tultuaan. Kilpailijoiden on käytettävä 

maskia/visiiriä vielä keräilyyn tullessaan. Ainoastaan terveydelliset syyt ovat pätevä peruste maskin / visiirin 

käyttämättä jättämiselle. Kilpailijoiden toivotaan poistuvan hallilta mahdollisimman nopeasti oman kilpailu-

suorituksen jälkeen. 

 

 

COVID19-ohjeet 

Kilpailun järjestelyissä huomioidaan voimassa olevat viranomaisten, Turun kaupungin ja Uimaliiton ohjeis-

tukset koskien COVID-19 epidemiaa. 

• Kilpaileminen ja toimitsijatehtäviin osallistuminen ainoastaan täysin terveenä on ehdoton vaatimus. 

Jos olet kuume- tai flunssaoireinen, tai mahdollisesti altistunut COVID-19 virukselle, pysy kotona. 

• Kilpailun aikana edellytetään kaikkien käyttävän omaa mukanaan tuomaansa kasvomaskia ollees-

saan hallin aulatiloissa, katsomossa ja pukuhuoneissa. 

• Huolehdi käsihygieniasta pesemällä kätesi huolellisesti käyttämällä saippuaa ja vältä tarpeetonta pin-

tojen koskettelua. Uimahalliin tulijan tulee desinfioida kädet halliin saapuessaan.  

• Aivastaminen tai yskiminen tulee suorittaa nenäliinaan tai hihaan. Käytetty nenäliina tulee viedä vä-

littömästi roska-astiaan ja kädet tulee pestä huolellisesti.  

• Muista turvavälit, älä ole lähikontaktissa muihin ja vältä ruuhkaisia tilanteita.   

https://www.uintiklubiturku.fi/ikmturku/ikm-turku-2020-toimitsijaksi-ilmoittutuminen/
https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=1326410251&_k=HOLcKfdDTH0-cm8W_UCABu-uqdaPu07HIniZmQwPsdpNeMyW9egT62jzRZ-O42v6


 
 

   

• Kilpailu käydään ilman katsojia eli hallissa ovat paikalla ainoastaan kilpailijat, valmentajat ja toimitsi-

jat sekä hallin henkilökuntaa. 

• Kilpailijoita pyydetään poistumaan hallista mahdollisimman pian urheilusuorituksen päättymisen jäl-

keen.  

• Pukuhuoneissa on merkitty seuroittain omat lohkot. Tarkemmat tiedot saa ilmoittautumisen yhtey-

dessä. 

• Kilpailutapahtumaan osallistuva: Jos sairastut kesken kilpailun, poistu yleisistä tiloista ja ilmoita siitä 

valmentajalle, jonka tulee informoida kisatoimistoa. Osallistuvat seurat huolehtivat omien sairastu-

neiden uimareidensa valvonnasta ja kotiuttamisesta.  Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa 

ohjeistusta viranomaisohjeistuksen mukaisesti. 

 

Varsinaisina kilpailupäivinä 27.–29.11. uimahalli on suljettu yleisöltä. Hallin liukuovi (pääovi) on auki päivit-

täin klo 8:00-9:30 ja 14:30-17:00. Muina aikoina kulku on pääoven vieressä olevan sivuoven kautta. Ovista 

kuljettaessa on muistettava turvavälit ja vältettävä tungosta. Käsihygieniasta pitää huolehtia ja kaikissa hallin 

sisätiloissa on pyrittävä säilyttämään turvavälit ja välttämään tarpeetonta kanssakäymistä muiden seurojen 

edustajien kanssa. 

 

Kisa-altaaseen on mahdollisuus päästä verryttelemään radoille 5–9 torstaina 26.11. klo 17:00-21:30 välisenä 

aikana tunnin ajaksi kilpailujärjestäjän kanssa sovittuna aikana. Akkreditointikortteja ja avainrannekkeita luo-

vutetaan klo 16:45 lähtien uimahallin aulassa. Huom! Uimahalli on normaalisti auki yleisölle torstaina. Ver-

ryttelyyn tulevien on noudatettava yleisiä uimahallin käyttäjille suunnattuja turvallisuusohjeita. Yhteyden-

otot verryttelyyn liittyen kilpailut@uintiklubiturku.fi 

  

mailto:kilpailut@uintiklubiturku.fi


 
 

   

 

 

 

Kilpailukanslia, 

akkreditointi ja 

avainrannekkeet  

Kanslia avataan puolitoista tuntia ennen kunkin kilpailujakson alkua. Varsinainen 

kilpailukanslia sijaitsee kahvion takaosassa vasemmalla neuvotteluhuoneessa, 

mutta kilpailijoiden, valmentajien, joukkueenjohtajien ja huoltajien akkreditointi-

kortit ja avainrannekkeet jaetaan uimahallin aulassa. Seurasta yksi edustaja tulee 

halliin sisälle kuittaamaan akkreditointikortit ja avainrannekkeet ja jakaa ne joukku-

eelle hallin ulkopuolella. Ranneke palautetaan aulan akkreditointipisteeseen, kun 

hallilta poistutaan viimeistä kertaa. Palauttamatta jätetyistä rannekkeista veloite-

taan 30 € / kpl. Hallilla liikuttaessa akkreditointikorttia ja ranneketta on käytettävä 

koko ajan verryttelyä ja kilpailusuoritusta lukuun ottamatta. 

 

Pukuhuoneet Seuroille on merkityt alueet pukuhuoneissa. Kaapeissa ei saa kuivattaa uimapukuja 

ja kaappien ovet on jätettävä auki yöksi. Kaappeihin ei saa jättää yöksi mitään tava-

roita. 

 

Verryttely Verryttely kilpailualtaassa alkaa puolitoista tuntia ennen kunkin jakson alkua. Kisan 

aikana voi verrytellä 50 m:n altaassa. Monitoimiallas, opetusallas ja lasten allas ei-

vät ole kilpailijoiden käytettävissä. 

 

Peruutukset Loppukilpailupaikan peruutusaika on päättynyt. Tämän jälkeen peruutuksen voi 

tehdä ainoastaan erittäin pakottavista syistä ja varasijoilta näiden tilalle otetaan mu-

kaan järjestyksessä enintään kolme seuraavaa uimaria aina loppukilpailua edeltä-

vään tiistai-iltaan asti. 

 

Viestijoukkueet Viestijoukkueiden kokoonpanoa voi muuttaa alue- ja loppukilpailun välillä. Muutok-

set on ilmoitettava kirjallisesti kilpailukansliaan viimeistään 60 min ennen sen jak-

son alkua, jossa viesti uidaan. Mikäli viestijoukkueen kokoonpano ja uintijärjestys 

säilyvät täsmälleen samana kuin aluekilpailussa, kokoonpanoa ei tarvitse ilmoittaa 

uudelleen. 

 

 

 

 

 

Aikataulut  aamujakso iltajakso 

 Torstai  verryttely klo 17:00-21:30 

 Perjantai klo 10:00, verryttely 8:30-9:45 klo 17:00, verryttely 15:30-16:45 

 Lauantai klo 10:00, verryttely 8:30-9:50 klo 17:00, verryttely 15:30-16:50 

 
 

Sunnuntai klo 10:00, verryttely 8:30-9:50 klo 16:00, verryttely 14:30-15:50 



 
 

   

 

 

 

 
Lähtölistat Kilpailujen lähtölistat laaditaan kisapaikalla ennen kunkin jakson alkua ja julkaistaan 

LiveTimingissa. Tulostetun lähtölistan voi noutaa kilpailukansliasta. Lähtölistoja ei lai-

teta näkyviin hallin seinälle tungoksen välttämiseksi. 

 

Hierontapaikka Seurat voivat sijoittaa hierontapöytänsä lastenaltaan reunamille. 

 

Eriin kokoontu-

minen 

Erien kokoontumispaikka on terapia-altaalla 50 m:n altaan takana. Paikalla on kolme 

kokoontumispistettä. Kokoontumispaikalle kuljetaan hyppyaltaan takareunassa ole-

van oven kautta.  Järjestelijä ohjaa erän starttipaikalle. Kuumien erien uimarit esitel-

lään yksitellen. 

 

Tulokset  

LiveTiming  

SuperLive 

Kilpailun kulkua voi seurata LiveTimingissä ja striimausta SuperLive-palvelussa. Tulok-

set julkaistaan LiveTimingissä, muttta niitä ei kiinnitetä hallin seinälle. 

 

 

Palkintojen jako Palkinnot jaetaan aikataulun mukaan. Palkintokoroke sijaitsee altaan reunalla. 

 

Ensiapu / lääkäri Ensiapu päivystää 50 m altaan puolivälissä naisten ja miesten pukuhuoneeseen joh-

tavien sisäänkäyntien välissä olevissa esteettömissä tiloissa. 

 

Siisteys Allashallin puolelle ei saa mennä ulkojalkineissa eikä sisäjalkineissa saa käydä ul-

kona. Roskia ei saa jättää katsomotiloihin tai altaiden reuna-alueille, ei myöskään 

suihku- ja pukutilojen lattialle tai penkeille. Uimapukuja ei saa kuivattaa saunoissa. 

 

Ruokailu Kisaruokailusta vastaa uimahallin Kahvila Otava, josta ruokailut on varattava ennak-

koon (info@kahvila-otava.fi). Ruokajonossa ja ruokaillessa pitää erityisesti muistaa 

käsihygienia ja riittävät turvavälit. Kahvilassa ei saa oleskella muulloin kuin ruokailun 

aikana. 

 

Varustemyynti Varustemyyjä (Aqua Action Finland Oy) on paikalla lauantaina. Myynti tapahtuu hallin 

ulkopuolella olevassa telttamyymälässä. 

 

Löytötavarat Löytötavaroita voi tiedustella kilpailukansliasta ja kilpailujen jälkeen osoitteesta 

anita.herpola@turku.fi 
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