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Tervetuloa Toivo Virtasiin!  

 

Koronavirusepidemia ja yleisörajoitukset 

Kilpailupaikalle saa tulla ainoastaan täysin terveenä ja oireettomana. Kaikkien hallissa olijoiden 

tulee noudattaa hyvää käsihygieniaa ja noudattaa 2m sosiaalista etäisyyttä aina tilanteen salliessa. 

Yli 12-vuotiaille suositellaan maskin käyttöä aulassa, katsomossa ja pukuhuoneissa. Kilpailun 

järjestäjä voi tarvittaessa rajoittaa tai poistaa hallissa olevia henkilöitä. Kilpailijoiden ja muiden 

kilpailujen kannalta välttämättömien läsnäolijoiden tartuntariskin minimoimiseksi kilpailut 

järjestetään ilman yleisöä. Kilpailuihin liittyen uimahallin sisätiloihin saa uimareiden ja valmentajien 

lisäksi tulla ainoastaan virallinen kilpailuorganisaatio hallin henkilökunnan lisäksi. Kilpailuita voi 

seurata Live-Timingin kautta. Huoltajien lukumäärä rajataan 1 huoltaja/ 10 uimaria. 

 

Kisakanslia 

Kisakanslia sijaitsee Pirkkolan uimahallin katsomon ylätasanteella. Portaat aulasta vievät 

katsomoon.  

 

Avainkortit 

Pukukaapit toimivat vesiliikuntakortilla tai jollakin muulla samankokoisella kortilla (esim. 

kirjastokortti). Muistakaa siis ottaa sellaiset mukaan. Hallin porteista pääsee kulkemaan vapaasti 

ilman kortteja klo 14.30 alkaen. Kortteja jaetaan hallin kassalta vain hätätilanteessa. 

 

Peruutukset 

Peruutukset tulee tehdä viimeistään tuntia ennen kisojen alkua sähköisesti osoitteessa 

http://app.livetiming.se/ seuran omilla tunnusluvuilla, jotka on lähetetty seuran nimeämälle 

yhteyshenkilölle sähköpostilla. Peruminen ei kuitenkaan vapauta startin maksuvelvollisuudesta. 

 

Jälki-ilmoittautuminen  

Jälki-ilmoittautuminen Tempuksessa 1.10 klo 18 mennessä. Tämän jälkeen ainoastaan 

kilpailupaikalla kirjallisesti kansliasta saatavalla lomakkeella klo 15.00 asti. Kaikista jälki-

ilmoittautumisesta veloitamme kolminkertaisen ilmoittautumismaksun eli 24 euroa käteisellä tai 

maksukuittia vastaan.  

 

Verryttely  

Verryttelyaika alkaa klo 15.00 ja päättyy klo 15.50. Kilpailun aikana verryttelyyn on käytettävissä 

liukumäkiallas. Pitkiä matkoja edeltävä verryttely on tarkoitettu vain pitkien matkojen uimareille. 

Muiden uimareiden on käytettävä liukumäkiallasta verryttelyyn. Näin saamme pidettyä erillään 

uimarit, jotka saapuneet vain pitkiä matkoja varten. 

 

  

http://app.livetiming.se/
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Kokoontuminen 

Kokoontuminen ennen kisasuoritusta tapahtuu matalan päädyn kellon alla. Uimarin on hyvä olla 

paikalla noin neljä erää ennen omaa starttia. Uimarit ohjataan erien keruusta lähtöpallien taakse. 

Kaikkien uimareiden tulee olla paikalla kokoontumisessa. 

 

Startit 

Uinnit uidaan ylilähtöinä. Uimarit jäävät odottamaan metrin päähän päädystä seuraavaa starttia. 

Tämän jälkeen poistutaan ripeästi altaan sivujen kautta. Päädystä nouseminen on kielletty. 

 

Ensiapu 

Avun tarpeessa ota yhteys kisakansliaan.  

 

Palkinnot 

Mitalit ja lahjakortit voi noutaa kisakansliasta katsomon ylätasanteelta tulosten valmistuttua. Lisäksi 

erävoittaja saa palkinnon lähtöpäädyn syvennyksen luota eränsä jälkeen. 

 

Lähtölistat ja tulokset  

Lähtölistat ja tulokset löytyvät katsomon ylätasanteelta. Lähtölistat löytyvät myös 

kokoontumispaikalta.  

 

Ikkunan puoleinen altaan reuna on rauhoitettu toimitsijoille kilpailujen aikana. 

 

Valmentajat ovat tervetulleita hakemaan kisakansliasta kahvia/teetä/mehua ja pientä välipalaa.  

 

 

ONNEA KISOIHIN! 
 


