SYYSKISAT
19.9.2020 SALON UIMAHALLISSA

2. KILPAILUINFO SEUROILLE
Aikataulu

Seurakuoret jaetaan ulkona klo 11:30 alkaen ja seurat päästetään sisään porrastetusti
ryhmissä.
Ovet avataan klo 11:45, kulku seuroittain uimahallin yläovesta.
Verryttely kilpailualtaassa klo 12:00-12:45
Kilpailu alkaa klo 13:00

Kilpailupaikka

Salon Uimahalli, Anistenkatu 6, 24100 Salo

Pysäköinti

Uimahallin parkkialue, Anistenkatu 6, 24100 SALO
HUOMIO, samaan aikaan järjestettävät SM-Sprintti suunnistuskilpailut aiheuttavat
ruuhkaa parkkipaikoilla.
Salohallin parkkialueelle (Pormestarinkatu 5) pysäköintiä pyrittävä välttämään.

Kilpailukanslia

Ulkona sivuoven läheisyydessä klo 11:30-11:45, uimahallin aulassa klo 11:45 =>

Avaimet

Luovutetaan ulkona seuroittain klo 11.30 alkaen.
Palautus seuroittain kilpailukansliaan. Kadonneista avaimista veloitetaan 20€/avain.

Pukuhuoneet

Seuroittain varatut ja merkityt tilat sekä naisten että miesten pukuhuoneissa.

Peruutukset

Viimeistään 1 tuntia ennen kilpailuiden alkua (klo 12:00) sähköiseen
peruutusjärjestelmään tai kirjallisesti kilpailukansliaan. Tämän jälkeen peruutus on
mahdollista vain pakottavasta syystä.

Ilmoittautumiset

Tempukseen viimeistään sunnuntaina 13.9.2020.

Starttimaksut

8€/startti maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä Salon Uimareiden tilille SSOP FI92
5410 6420 0008 87

Jälki-ilmoittautuminen

Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista Tempukseen 17.9.2020 asti. Tämän jälkeen
kilpailut@salonuimarit.fi tai kisapäivänä paikan päällä peruutusajan päättymiseen asti
(klo 12:00).

Lähtölistat ja tulokset

Live Timingissa ja kilpailukansliassa.
(Listoja ei tulla kiinnittämään seinälle kokoontumisten välttämiseksi.)

Viestijoukkueet

Kokoonpanomuutoksista ilmoitettava kilpailukansliaan viimeistään tuntia ennen
kilpailujakso alkua. Viestit uidaan turvallisuussyistä joka toisella radalla.

Eriin kokoontuminen

Hyppyaltaan katsomossa n.10 min ennen erän alkua.

Palkintojen jako

Kilpailukansliassa

Ensiapu

Uimahallissa lastenaltaan vieressä klo 18 saakka, tämän jälkeen kilpailukansliassa.

Verryttely

Verryttely seuroittain vain seuralle varatulla radalla!
Kilpailualtaassa klo 12:00-12:45 (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 sallittu vain sisäjalkineet tai kertakäyttöisillä kenkäsuojilla suojatut
ulkojalkineet.

Muut altaat

Lastenallas, terapia-allas, kylmäallas ja liukumäet ovat kilpailuiden aikana suljettuna.
Hyppyaltaalla kerroksista hyppiminen on kielletty.

Kahvio

Ei järjestetä turvallisuussyistä johtuen.

Löytötavarat

Kilpailuiden aikana kadonneita tavaroita voi tiedustella kilpailukansliasta. Kilpailuiden
jälkeen löytötavaratiedustelut s-postitse sihteeri@salonuimarit.fi

Lisätiedot

kilpailut@salonuimarit.fi tai sihteeri@salonuimarit.fi

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.
Myöhemmin halliin saapuvat uimarit/valmentajat/huoltajat otetaan seuran puolesta vastaan hallin sivuovella (ovi
lukossa). Tarvittaessa järjestävä seura saattaa uimarin opastetusti oman seuran pukuhuonetilaan.
Huomioitavaa seuroittain varatuista toiminnoista:
•
•
•
•

Pukuhuonetiloissa seuroittain varatut tilat.
Kilpailualtaan vieressä seuroittain varattu tila 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 poissa käytöstä.

KESKEISIÄ THL:n ja OKM: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!

Haluamme kannustaa urheilijoita, valmentajia ja huoltojoukkoja siihen, että uimari mahdollisuuksien mukaan viettäisi
uimahallin tiloissa vain välttämättömän ajan.

Kannustamme myös seurojen valmentajia ja huoltajia hengityssuojaimien käyttöön.

Näillä toimenpiteillä varmistamme onnistuneet ja ennen kaikkea turvalliset kisat. Huolehditaan siis yhdessä, että
uintikilpailut ovat rajoituksista huolimatta mahdollisia myös jatkossa 😊

Lämpimästi tervetuloa Saloon!

