
Tervetuloa kisaamaan

Nurmijärven Uinnin Syysuinteihin

Rajamäen uimahalliin 11.9.2021!

Koronatilanne

Kisoihin osallistuvien uimareiden, valmentajien ja toimitsijoiden tulee ehdottomasti olla

terveitä. Uimahallin kuivatiloissa suositellaan yli 12 vuotiaille maskin käyttöä. Lisäksi seura

toivoo jokaisen valmentajan ja toimitsijan käyttävän maskia myös allastiloissa. Kisat uidaan

ilman yleisöä.

Kisatoimisto

Joukkueenjohtaja hakee kisakuoret kisakansliasta ja jakaa ne uimareille ulkona. Kisakuoret

ovat haettavissa klo 11.00 alkaen. Rannekkeet palautetaan yhdellä kertaa kisakuoressa

kisakansliaan. Kadonneesta rannekkeesta veloitetaan 7 eur.

Pukukaapit

Uimareiden käytössä on normaalit pukukaapit. Ryhmäpukutilat on varattu uimahallin

uimakoulujen käyttöön. Saman seuran uimareiden toivotaan ottavan vierekkäiset

pukukaapit. Tarvittaessa kahden uimarin vaatteet samaan kaappiin.

Uimareiden ja valmentajien taukotilat

Allastilan parvi on varattu valmentajien ja uimareiden käyttöön. Käynti ja poistuminen

ainoastaan aulan kautta. Parvella olevia patjoja saa käyttää, mutta muihin välineisiin ei saa

koskea. Parvella saa syödä eväitä, mutta roskat tulee ehdottomasti huolehtia roskikseen.

Uimareiden toivotaan olevan parvella seuroittain. Pyydämme välttämään huutokannustusta.

Aulassa saa myös syödä eväitä, mutta roskat tulee ehdottomasti huolehtia roskikseen.

Pukuhuoneissa eväiden syöminen on kiellettyä!

Valmentajat ovat tervetulleita kahville kehosaliin.

Verryttely kisan aikana

Uimarit voivat verrytellä kisan aikana hyppyaltaassa. Hyppyaltaaseen ei saa hyppiä!

Ulkoilu tapahtuu uimahallin pääovesta. Varauloskäyntiovia ei saa aukaista. Allastiloissa

kuljetaan sisäkengillä eikä niillä saa käydä välillä ulkona. Muissa sisätiloissa kulkemista varten

on varattu muovisuojuksia sisäkenkien suojaksi.



Kokoontuminen

Uimarit kerääntyvät 4 erää ennen omaa starttia hyppyaltaan eteen. Lähtöpäädyssä on korit

uimareiden vaatteita varten. Kasteluämpärit eivät ole käytössä.

Ensiapu

Ensiapupiste löytyy kisatoimistosta.

Palkintojenjako

Palkintojenjako järjestetään kilpailukutsussa mainituille sarjoilla kisan tauoilla kisa-altaan

vieressä. Palkintojenjakoon kokoontuminen on hyppyaltaan edessä.

Vanhemmat

Pyydämme vanhempia ainoastaan tuomaan uimarit kilpailuihin ja hakemaan heidät kotiin

kilpailujen päätteeksi. Uimahallin kahvila on avoinna. Vallitsevan tilanteen vuoksi toivomme

vanhemmilta vakavaa omaa harkintaa siellä oleskeluun. Kahvilan tiloissa kerääntyy myös

uimakoulun pienet uimarit. Poikkeusjärjestelyistä johtuen kilpailun kuulutukset eivät kuulu

kahvioon ja tulostaulu on sijoitettu niin, että se ei näy kahvioon.

Kisoja voi seurata livetiming palvelusta.

Myynti

Uimahallin kahvio on auki.

TYR myynti on järjestetty kehosalissa.

Vauhdikkaita uinteja!


