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Tervetuloa Kuopioon! 

 

Uimahallissa tulee käyttää maskia tai visiiriä. Otattehan omat maskit mukaan. Ilman 

maskia voivat liikkua alle 12-vuotiaat ja muut, joiden oma terveydentila niin vaatii.  

Kädet tulee pestä aina kun mahdollista ja käsihuuhdetta käyttää asianmukaisesti. 

Turvaväli tulee säilyttää muihin ihmisiin aina kun mahdollista. 

Kilpailut järjestetään suljettuna tapahtumana, katsojia tai muuta yleisöä ei päästetä halliin 

kilpailujen aikana. Katsomossa on merkitty jokaiselle seuralle oma pieni tila, tarkoituksena 

taata valmentajille katsomopaikka. Jokainen seura on itse vastuussa seuransisäisien 

turvavälien ja sijoittumisten järjestämisestä.  

Uimarit voivat liikkua hallissa vapaasti ja etsiä itselleen sopivan oleskelupaikan. Käytössä 

on allastasanteen vapaat alueet, kahviotilat, yläkerran kunto- ja jumppasalit sekä 

hyppyaltaan katsomo. Toivomme että kontaktit pidetään minimissä muihin kuin oman 

seuralaisiin. 

 

Käynti uimahalliin sivuovesta klo 13.40 alkaen turvavälejä noudattaen. Uimahalliin ei 

pääse ennen klo 13.40 sisään!  

 

Verryttely alkaa klo 14. Verryttelyaika on klo 14-14.55 kisa-altaassa. Verryttelyn ajan 

kisaradan rata 0 on varattu ns. piikkiradaksi. Radan 0 matalassa päässä voi kokeilla 

selkäuinnin starttiavustinta. 

Verryttelymahdollisuus hyppyaltaassa koko kilpailun ajan, myös lasten allas ja poreallas 

kovat kilpailijoiden käytössä. Porealtaassa saa olla enintään kahdeksan ihmistä kerrallaan.  

 

Pukukaapit toimivat rannekkeella. Rannekkeita on yksi kahta uimaria kohden, jotta 

turvavälit toisiin seuroihin on mahdollista säilyttää. 

Pukukaapit on merkitty seuroittain, käyttäkää vain omalle seurallenne merkittyjä kaappeja. 

Kisakanslia sijaitsee kokoushuoneessa klo 13.40-14.50, seurakuoria ja rannekkeita 

jaetaan uimahallin pihalla klo 13.15 alkaen valmiiksi seuroille. 

Kisan aikana asiointi tulospalvelussa katsomon ”keskellä” lähtöpäädyn kohdalla. 
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Peruutusaika päättyy lauantaina 22.5.2021 klo 13.45 (1h 15min ennen kisojen alkua). 

Peruutuksen voi tehdä wingrodanin valmentajasovelluksella netissä. Seurat saavat 

peruutusohjeet ilmoittamaansa sähköpostiin. Mikäli tulee verryttelyn aikana vielä 

peruutuksia, nämä tulee tehdä suoraan tulostorniin.  

 

Lähtölistat ajetaan vasta peruutusajan päätyttyä, ja ne julkaistaan osoitteessa 

www.livetiming.fi. Paperisia lähtölistoja ei automaattisesti jaeta, seurat voivat tilata 

etukäteen paperisen listan osoitteesta kilpailut@kuopionuimaseura.com mikäli sellaisen 

haluavat. 

 

Kokoontuminen lajeihin tapahtuu lasten altaalla. Järjestämme keräilyn niin että turvavälit 

on mahdollista säilyttää. Ohjeistattehan uimarinne huomioimaan turvavälit. 

 

Aikataulu on vain ohjeellinen! Seuraa kisojen kulkua jotta et myöhästy lähdöstäsi. 

 

Palkinnonjakoja ei järjestetä. Palkinnot voi noutaa klo 17.30 alkaen kisakanslian tiloista 

toisesta kerroksesta.  

 

Kisojen etenemistä voi seurata myös netissä (myös tulokset tulevat tuonne): 

www.livetiming.fi  

 

Tuloksekkaita kisoja toivottaen, 

Kuopion Uimaseura 
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