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KOTKAN UIMALA KATARIINA
Kotkan uimala Katariinan toiminnasta vastaavat henkilöt:
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Toiminnanjohtaja
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Liikuntapäällikkö
Kotkan Kaupunki
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toiminnanjohtaja@uimaseura-aquila.fi
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tapani.laakso@kotka.fi

Uimalan tilat ja palvelut:
•
•
•
•
•
•
•

Uima-altaan pituus 25 metriä, syvyys 1,4-4,8 metriä, veden lämpötila + 27,0 astetta.
Kuntoiluallas + 27,0 astetta
Lasten allas + 29,0 astetta
Pienten lasten allas, syvyys 30cm, veden lämpötila + 29,0 astetta.
Laitteistot: niska- ja selkähierontasuihkut, porepenkki, vastavirtalaite
Maauimala kesäisin, pituus 50 metriä
Lasten ulkoallas syvyys 50 cm

UIMASEURA AQUILA RY KILPAILUJEN JÄRJESTÄMINEN POIKKEUSAIKANA
Uimaseura Aquila ry noudattaa Terveyden ja hyvinvointi laitoksen yleisiä ohjeistuksia
kilpailujen aikana. Ennen kilpailujen alkua toiminnanjohtaja/puheenjohtaja ohjeistaa
toimitsijat kilpailuihin liittyvistä turvallisuustoimista. Uimarit ohjeistaa heidän oma
valmentaja/ seura.
Sanallisen ohjeistuksen lisäksi, Kotkan uimala Katariinassa on nähtävillä ohjeistus kylttejä.
Kilpailuiden aikana seuraavat tilat ja palvelut ovat käytettävissä:
Puku- ja pesutilat
Saunat
Sisäaltaat ja niiden ympäristö (kilpailu)
Maauimalan ympäristö rajattuna alueena.
Kuntosali
Katsomo (sisä- ja ulko)
Uimaseura Aquila ry:n kahvila Cafe Aquila

MADWAVE -UINNIT KOTKAN UIMALA KATARIINASSA 29.5.2021
Aquila noudattaa Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvointilaitoksen
julkaisemia yleisiä ohjeita sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestettäviä
yleisiä tilaisuuksia koskevia pääperiaatteita, jotka ovat:
1. Tilaisuuksiin ei tulla sairaana
2. Hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta on huolehdittava
3. Muihin ihmisiin on pidettävä 1-2 metrin turvaetäisyys.
Uimaseura Aquila ry:n Madwave -kilpailussa tullaan noudattamaan myös kilpailujen
ajankohtana voimassa olevia viranomaisten ohjeista ja määräyksiä osallistujien terveyden
turvaamiseksi.
Kilpailujen järjestelyissä erityisesti huomioidaan:
•
•
•
•
•
•
•

Aquilan uimareiden, valmentajien ja toimitsijoiden ohjeistus
(toiminnanjohtaja/puheenjohtaja)
Kilpailuihin osallistuvien ohjeistus sisäänkäynnin yhteydessä (kassahenkilökunta
Uimaseura Aquila ry)
Muiden seurojen uimareita ohjeistaa heidän omat valmentajansa/seura
Turvavälimuistutukset uimahallin tiloissa
Käsidesin saatavuus (sisäänkäynti 3kpl, sisäkatsomo 2 kpl, ulkokatsomo 4 kpl,
kuuluttamo 1 kpl, allasalue 1 kpl)
Uimahalli ympäristön yleinen siisteys kilpailujen ajan
Kahvilatoiminta erillisen suunnitelman mukaan (hyväksytty)

Kilpailujen aikana:
•
•
•
•

Kilpailun järjestäjä (Uimaseura Aquila ry) voi tarvittaessa rajoittaa tai poistaa hallissa
olevia henkilöitä
Kilpailuihin ei poikkeuksellisesti toivota yleisöä. Oleskelua katsomo ja allastiloissa
tulee välttää ja minimoida
Uimarien pyydetään välttävän lähikontaktia muiden seurojen uimareiden kanssa
Kilpailupaikalla on suositeltavaa pitää kasvomaskia (pois lukien kilpailusuoritus)

Kilpailun tiedot:
•
•
•
•
•
•

Paikka: Kotkan uimala Katariina, Puistotie 9-11, 48100 Kotka
o Kilpailu: sisäallas
o Verryttely: sisäallas
Osallistujat: 2003 vuonna syntyneet ja nuoremmat
Kesto: kello 15:00 (verryttely 14:00, sisään uimahalliin 13:30) alkaen. Suunniteltu
kesto 6-8 tuntia.
Ratoja 6 kpl
Sähköinen ajanotto
Verryttely allas kilpailujen aikana: terapia-allas, lasten allas

Kokoontumista eri seurojen kesken tulee välttää:
•

Kilpailujen ajan osallistuja seuroille tullaan rajaamaan oma alue
allastiloista/maauimala ympäristö.

•

Osallistuville seuroille osoitetaan oma verryttelyrata.

•

Uimahallin pukutilat tullaan jakamaan seuroittain.

SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
Aquila:n kilpailutoiminnan järjestämisen suunnitelmat hyväksytään Kotkan Kaupungin
liikuntatoimen liikuntapäällikön toimesta. Lisäksi suunnitelman hyväksyy seuran
puheenjohtaja.
Suunnitelman on laatinut seuran toiminnanjohtaja.

TOMMI HEIKKILÄ
Puheenjohtaja

JENNA BRUNILA
Toiminnanjohtaja
Suunnitelman laatija
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TAPANI LAAKSO
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