Tervetuloa
Lyhyen radan ikäkausimestaruusuintien aluekilpailuihin
(Etelä-Suomi 2) Vantaalle 2.-4.11.2018
Kilpailun aikataulut
aamujakso
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai

klo 10:00, verryttely klo 8:30-9:50
klo 10:00, verryttely klo 8:30-9:50

iltajakso
klo 18:00, verryttely klo 16:30-17:45
klo 17:00, verryttely klo 15:30-16:50
klo 16:00, verryttely klo 14:30-15:50

Kilpailupaikka Hakunilan uimahalli.
Osoite: Hakunilan urheilupuisto, Sotungintie 17, 01200 Vantaa. Aluekartta tämän infon lopussa.
Pysäköinti Hakunilan urheilupuiston pysäköintialueella Sotungintien ja Luotikujan kulmassa
(uimahallin osoite vie navigaattorin avulla oikeaan paikkaan). Lisäksi uimahallin edustalla on
rajoitettu määrä 3 tunnin paikkoja (käynti Hevoshaantien kautta). Hallin edustan kääntöpaikalla
pysäköinti on ehdottomasti kielletty (poikkeuksena merkityt inva-paikat).
Kilpailukanslia päivystää uimahallin aulassa perjantaina klo 16:00-18:00. Kilpailujen käynnistyttyä
kanslia siirtyy uimahallin neuvottelutilaan kahvion viereen ja on avoinna kisojen ajan.
Pukukaappien avaimet ovat noudettavissa uimaseuroittain kilpailukansliasta. Avaimet
palautetaan kilpailukansliaan kisojen päätteeksi. Kadonneista avaimista veloitetaan 20 €/avain.
Joukkueenjohtajien kokous pidetään pe 2.11.2018 klo 16:15 ja la klo 8:15 (lauantaina saapuville)
terapia-altaalla.
Peruutukset on tehtävä viimeistään 1 h 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 ilmoittautumismaksu (63 €), eikä kyseinen uimari ole
tällöin enää saman päivän aikana oikeutettu osallistumaan mihinkään lajiin, mukaan lukien
viestiin.
Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista perjantain joukkueenjohtajapalaveriin saakka. Torstaihin
asti jälki-ilmoittautumisen voi tehdä Octossa ja sen jälkeen kilpailunjohtajalle
joukkueenjohtajapalaverissa. Jälki-ilmoittautumismaksu on viisinkertainen (35 €) normaaliin
ilmoittautumismaksuun (7 €) nähden.

Lähtölista ja tulokset ovat näkyvissä LiveTiming-palvelussa, uimahallin seinällä ja
kilpailukansliassa.
Viestijoukkueiden muutokset tulee ilmoittaa kilpailukansliaan tuntia ennen jakson alkua.
Eriin kokoontuminen on terapia-altaalla. Uimarin on oltava keräilyssä 10 minuuttia ennen oman
eränsä alkua. Mikäli uimari ei ole keräilyssä, hänet suljetaan pois ko. lähdöstä.
Palkintojen jaot nuorimmille ikäluokille (T-10-11, P-11-12) järjestetään aikatauluun merkityissä
väleissä. Valmentaja huolehtii, että palkittavat uimarit ovat ajoissa paikalla. Palkintojen jakoon
kuljetaan keräilyn kautta.
Ensiapu löytyy kilpailukansliasta.
Katsomosta ei saa varata paikkoja. Katsomo tyhjennetään aina jakson päätteeksi. Uimareiden
tavaransäilytys on pukukopeissa.
Löytötavaroita voi kisojen aikana tiedustella kilpailukansliasta. Kilpailujen jälkeen löytötavaroita
voi tiedustella sähköpostitse taru@simmiswanda.fi. Löytötavaroita säilytetään 2 viikkoa kisojen
jälkeen, minkä jälkeen ne hävitetään.
Uimahallin kahvio on avoinna kisojen ajan ja tarjoilee purtavaa isompaan tai pienempään nälkään.
Lähialueelta on useita lounaspaikkoja.

Simmis Wanda toivottaa reilua kisahenkeä ja iloista kilpailumieltä!

UIMAHALLI

Suositeltu
pysäköintialue

