XVII Marli Junior Games 21.4.2018

Impivaaran uimahalli, Turku
50 m:n allas

Kilpailuaikataulu Aamujakso: Lauantai 21.4. klo 8:30. HUOM! Aika muuttunut.
Iltajakso: Lauantai 21.4. klo 16:00
Kilpailukanslia
Kanslia avataan aamulla klo 7:00. Kilpailukanslia sijaitsee kahvion takaosassa vasemmalla neuvotteluhuoneessa.
Verryttely
Verryttely kilpailualtaassa alkaa klo 7:15 japäättyy ennen aamujakson alkua klo 8:20. Iltajakson
verryttely kisa-altaassa vain, jos aikaa jää riittävästi jaksojen väliin ja päättyy klo 15:50. Kisan
aikana verryttelyyn on varattu 25 m:n allas. Hyppyallas, monitoimi-allas, opetusallas ja lasten allas
eivät ole kilpailijoiden käytettävissä.
Peruutukset
Peruutukset tehdään viimeistään 60 min ennen kunkin jakson alkua nettipalvelussa osoitteessa
app.livetiming.se. Jokaisella seuralla on palveluun omat tunnuksensa, jotka on lähetetty sähköpostitse etukäteen ja löytyvät myös seurakuoresta. Suuren starttimäärän vuoksi on ehdottoman
tärkeää, että kaikki peruutukset ilmoitetaan etukäteen!
Jälki-ilmoittautu- Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista peruutusajan loppuun mennessä vain, jos erissä on tilaa.
minen
Starttimaksu on kolminkertainen (24 €).
Käsiohjelma /
Kilpailujen lähtölistat laaditaan kisapaikalla peruutusajan päätyttyä. Lähtölistan (erikseen aamu- ja
Lähtölistat
iltajaksoon) saa veloituksetta käsiohjelmaa vastaan. Lähtölistat löytyvät myös LiveTimingista.
Avainrannekkeet Seuran valmentaja / huoltaja kuittaa avainrannekkeet uimareille ja valmentajille ja huolehtii siitä,
että ranneke syötetään porttiin kisoista poistuttaessa. Palauttamatta jätetyistä rannekkeista veloitetaan
20 € / kpl. Kilpailuranneke ei oikeuta kulkemaan yläportista, vaan kulku on avoinna olevan
invaportin kautta. Hallilla liikuttaessa ranneketta on käytettävä koko ajan kilpailusuoritusta
lukuun ottamatta.
Viestijoukkueet
Viestijoukkueiden kokoonpanon muutokset ilmoitetaan nettipalvelussa app.livetiming.se ehdottomasti viimeistään 60 min ennen iltajakson alkua. Mikäli viestijoukkueen kokoonpano ja uintijärjestys säilyvät täsmälleen samana kuin ennakkoon on ilmoitettu Octossa, kokoonpanoa ei tarvitse
ilmoittaa uudelleen.
Eriin
Uimareiden on oltava 10 min ennen erän alkua kokoontumispaikalla 25 m:n altaan luona.
kokoontuminen
Järjestelijä vie erän starttipaikalle, myös kuumat erät, jotka esitellään musiikin säestyksellä.
Startit
Kuumia eriä lukuun ottamatta pidemmillä kuin 50 m:n matkoilla startit ”ammutaan yli”, ts. uimareiden on jäätävä altaaseen odottamaan seuraavan erän lähtöä odottamalla rataköydessä suunnilleen metrin päässä päädystä. 50 m:n matkoilla uimareiden on poistuttava altaasta välittömästi, kun
se on mahdollista muita uimareita häiritsemättä. Ajanottopaneelien yli päätyjen kautta ei saa
nousta altaasta, ei myöskään verryttelyn aikana, jotta ajanottolevyt eivät rikkoutuisi.
Palkintojen jako

Tulokset
/LiveTiming
Ensiapu / lääkäri
Siisteys

Taukotila
Löytötavarat

Tiiviin aikataulun vuoksi kisoissa ei ole varsinaista palkintojenjakoa. Palkinnot saa noutaa kisakansliasta, kun tulokset on julkaistu. Myös erikoispalkinnot ikäsarjojen parhaille uimareille ja parhaat FINA-pisteet yksittäisestä lajista saavuttaneen uimarin valmentajalle jaetaan kisakansliassa.
Erävoittajat palkitaan tuotepalkinnolla välittömästi erän päätyttyä.
Kilpailun kulkua voi seurata LiveTimingissä (www.livetiming.fi). Tulokset tulevat kilpailujen
aikana nähtäville katsomon ylätasanteelle punttisalin lasiseinällle ja julkaistaan LiveTimingissä.
Ensiapu päivystää kilpailualtaan puolivälissä naisten ja miesten pukuhuoneeseen johtavien sisäänkäyntien välissä olevissa esteettömissä tiloissa.
Allashallin puolelle ei saa mennä ulkojalkineissa eikä sisäjalkineissa saa käydä ulkona. Allastilassa
käytettävillä jalkineilla ei saa mennä edes kahvion puolelle. Tarvittaessa on käytettävä sinisiä
kengänsuojuksia. Roskia ei saa jättää katsomotiloihin tai altaiden reuna-alueille.
Uimareiden käytössä on uimahallin toisessa kerroksessa taukotila (liikuntasali). Taukotila on auki
kilpailujaksojen aikana. Taukotila on pidettävä siistinä ja tavaroita ei saa levitellä ympäri salia.
Löytötavaroita voi tiedustella kilpailukansliasta tai osoitteesta anita.herpola@turku.fi.
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