
TERVETULOA 
Syyskisoihin Salon uimahalliin lauantaina 2.10.2021 

6 rataa (25 m), sähköinen ajanotto 

 

 

Kilpailun aikataulu  Kilpailu alkaa klo 13:00 (verryttely klo 12:00) 

Kilpailupaikka    Salon Uimahalli, Anistenkatu 6, 24100 Salo 

Pysäköinti  Uimahallin parkkipaikka Anistenkatu 6 

Salohallin parkkipaikka Pormestarinkatu 5 

 

Kilpailukanslia   Uimahallin toisessa kerroksessa (kulku yläovesta). 

Avainkortit Noudetaan seuroittain kilpailukansliasta klo 11:30 alkaen.  

 Pukuhuonetiloihin pääsy klo 11:45 alkaen. 

Palautus seuroittain kilpailukansliaan. Kadonneista korteista ja avaimista 

veloitamme 10 € / kortti tai 20 € /avain. 

Peruutukset Viimeistään 1 tuntia ennen kilpailujakson alkua sähköiseen 

peruutusjärjestelmään tai kirjallisesti kilpailukansliaan. Tämän jälkeen 

peruutus on mahdollista vain pakottavista syistä.  

Ilmoittautumiset  Tempukseen viimeistään 26.9.2021 

Starttimaksut 8 € / startti maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä Salon Uimareiden 

tilille SSOP FI92 5410 6420 0008 87. 

 Kuitti esitettävä kilpailukansliassa.  

Jälki-ilmoittautuminen Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista Tempukseen 30.9.2021 klo 22 asti, 

tämän jälkeen kilpailut@salonuimarit.fi tai kisapäivänä paikan päällä 

peruutusajan päättymiseen asti.  

  Jälki-ilmoittautumismaksu on kolminkertainen (24 €). 

Lähtölistat ja tulokset Näkyvissä Live-Timing palvelussa, sekä uimahallin seinällä ja 

kilpailukansliassa. 

Viestijoukkueiden kokoonpanot 

Muutoksista ilmoitettava kilpailukansliaan viimeistään tuntia ennen 

kilpailujakson alkua. 

Eriin kokoontuminen Hyppyaltaan katsomossa n. 10 min ennen oman erän alkua. 
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Palkintojen jako Kilpailukansliassa  

Ensiapu  Kilpailukansliassa 

Katsomo Paikkojen varaaminen ei ole sallittua. Uimareiden tavaransäilytys vain 

pukukaapeissa. 

Kahvio Kilpailuiden aikana klo 12 alkaen uimahallin toisessa kerroksessa toimii 

Salon Uimareiden kahvio, josta löytyy niin ruokaisampia suolaisia 

vaihtoehtoja, kuin makeita leivonnaisia kahvin ja muiden virvokkeiden 

lisäksi.  

Maksuvälineenä käy käteinen ja pankki-/luottokortti. 

Ruokailu Hometown Golf Club – Buffet LOUNAS klo 12–16, Buffet PÄIVÄLLINEN klo 

16–19 (á 13,00 €) ilman ennakkovarauksia.  

Tarvikemyynti  TYR -myyntipiste uimahallin kolmannessa kerroksessa. 

Verryttely   Verryttely kilpailualtaassa klo 12:00-12:45. 

  HUOM! Kilpailualtaasta paneeleiden yli ylösnouseminen kielletty. 

Kilpailun aikana verryttely hyppyaltaassa, jossa käytössä on kuusi 25 m 

rataa.  

Lepo- ja lämmittelytila Kolmannen kerroksen jumppasali on uimareiden käytössä klo 13:00 

jälkeen. 

  Tila on pidettävä siistissä kunnossa ja roskat on siivottava roskiksiin. 

 Jumppasalin hätäpoistumistie käytössä vain hätätilanteessa (katolle 

meneminen kielletty)!  

Jalkineet Allastiloissa sallittu vain sisäjalkineet tai kertakäyttöisillä kenkäsuojilla 

suojatut ulkojalkineet. 

Sisäjalkineilla ei käyntiä ulos! 

Muut altaat  Lasten allas, terapia-allas, kylmäallas, sekä liukumäet ovat suljettuna ja 

niiden käyttö on ehdottomasti kielletty! 

Kerroksista hyppiminen on kielletty! 

Löytötavarat Kilpailuiden aikana kadonneita tavaroita tiedusteltava kilpailukansliasta. 

Kilpailuiden jälkeen löytötavaroita voi tiedustella sähköpostitse 

sihteeri@salonuimarit.fi. 

Lisätiedot  kilpailut@salonuimarit.fi tai www.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. 
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Salon Uimarit toivottaa reilua kisahenkeä ja iloista kilpailumieltä! 

 

 

 

 

 

UIMAHALLIN PYSÄKÖINTI 

Anistenkatu 6 

24100 Salo 

SALOHALLIN PYSÄKÖINTI 

Pormestarinkatu 5 

24100 Salo 

 

 

 


