
 

 
 

Kuopion Syysuinnit 3.10.2020 
Kuntolaakson uimahallissa 

 

Tervetuloa kisaamaan uuteen uimahalliimme! 

 

Toimimme vastuullisesti koronatilanteessa, tässä ohjeistus uimahallilla toimimiseen 
(pidätämme mahdollisuuden muutoksiin mikäli koronaohjeistukset tai -määräykset muuttuvat): 

- Tulethan paikalle ainoastaan täysin terveenä. 
o Peruutuksen voi tehdä ilmaiseksi tiistaihin 29.9. saakka. 

- Uimahalliin tullessa ja poistuessa kädet on pestävä tai desinfioitava.  
o Vesipesu onnistuu wc-tiloissa, pääovelta lähimmät käsienpesupaikat sijaitsevat 

kahvion ”takakäytävältä” löytyvistä wc-tiloista. Pääoven välittömässä 
läheisyydessä on käsidesiä saatavilla. 

- Mikäli tullessanne aula/kahvilatilassa on ruuhkaa, odottattehan vuoroanne ulkona 
kunnes aulatilan ruuhka helpottaa. 

- Pukuhuoneissa jokaiselle seuralle on varattu tietyt pukukaapit käyttöön, pitäytykää teille 
osoitetuissa kaapeissa.  

o Sijoittelussa on huomioitu etäisyys muihin seuroihin niin hyvin kuin mahdollista 
jotta turvavälejä on mahdollista pitää. 

- Allashallissa kuivaverryttelytiloja ei käytännössä juuri ole, joten suosittelemme 
alkujumpat tehtäväksi ulkona. 

- Kokoontuminen eriin tapahtuu verryttelyaltaan vierellä (pääaltaan kahvilan puoleisessa 
päädyssä).  

o Keräilyalueelle otetaan vain välittömästi lähdössä olevien erien uimarit, 
ilmoitamme keräilyalueen sisääntulolla keräilyssä olevan erän tiedot jotta uimarit 
voivat ajoittaa tulonsa ilman ruuhkia. 

- Katsomo ei ole suuren suuri, joten uimarit voivat oleskella myös hyppyaltaan 
katsomossa tai kahviotiloissa. Osa katsomotilasta tullaan rajaamaan yleisölle, tähän 
tilaan mahtuu noin 40 katsojaa.  

- Allashallissa ei ole juuri tilaa oleskeluun, pyrimme järjestämään valmentajakatsomon 
allashalliin kisa-altaan seinustalle. 

 

  



 

 
 

YLEINEN KISAOHJEISTUS 

 

- Uimahalli on kisojen aikaan avoinna myös yleisölle, kilpailijoilla on pääsy ainoastaan kisa-
altaaseen ja kisa-altaan yhteydessä olevaan verryttelyaltaaseen.  

o Hyppy- lasten- ja muihin altaisiin on kilpailijoilta pääsy kielletty. 

 

- Uimareille jaetaan rannekkeet pukukaappeja varten, luultavasti kaappeja ei riitä kaikille 
joten kaapin voi joutua jakamaan seurakaverin kanssa. 

 

- Katsomo sijaitsee toisessa kerroksessa, eikä sieltä ole suoraa pääsyä allastilaan. 
Katsomosta allastilaan siirtyminen tapahtuu pukuhuoneen kautta. Muistattehan, että 
jalkineet tulee vaihtaa siirryttäessä katsomosta/kahviosta suihkutilaan tai allashalliin! 
 

 

- Osa katsomosta rajataan yleisölle, yleisökatsomoon mahtuu noin 40 henkeä turvavälit 
huomioiden. Yleisökatsomo sijaitsee kisa-altaan kohdalla, toinen katsomon osa 
kuuluttamosta laskien. Muu katsomo on urheilijoiden ja valmentajien käytössä, 
kuitenkin niin että turvavälit muihin kuin saman seuran henkilöihin säilytetään. 
Merkitsemme ja ohjeistamme katsomot selkeästi. 

 

- Kilpailukanslia sijaitsee klo 11.15-12.45 toisessa kerroksessa, kahvion yläpuolella KuUS:n 
toimistossa. Klo 12.45 alkaen asiointi kuuluttamoon (toinen kerros, katsomokäytävällä, 
ovi lähtöpäädyn kohdalla) 
 

 

- Peruutukset tehdään sähköisesti seuran sähköpostiin tulevien ohjeiden mukaan 
kisapäivän klo 11.30 mennessä. 

 

- Kilpailuja voi seurata www.livetiming.fi -palvelusta 

 

Tervetuloa Kuopioon! 
 


