
   
 
 

Grand Prix 20.-21.11.2021 Jyväskylän AaltoAlvari 

Tervetuloa Jyväskylään! 

  

 Kilpailujaksot  Aamujakso   Iltajakso   Verryttelyajat 

 Lauantai   10:00-     08:30-09:50 

    18:00-  16:30-17:50 

 Sunnuntai  10:00-    08:30-09:50 

    17:00-  15:30-16:50 

 

Huom! Uimahallista poistuttava kisapäivinä klo 21:00 mennessä. 

Jyväskylässä on kaikilla yli 12-vuotiailla toistaiseksi voimassa oleva laaja maskisuositus. Maskisuositus on 

THL:n julkaiseman suosituksen mukainen ja vastaa koronatilanteen kiihtymisvaiheen sousitusta. 

Maskisuositus koskee:  

- sisätiloissa järjestettäviä tapahtumia, joissa lähikontakteja ei voida välttää 

- uimahallien yleisissä tiloissa ja pukeutumistiloissa 

- liikuntaa ja urheilua seuratessa katsomotiloissa 

Lisää infoa löydätte täältä: https://www.jyvaskyla.fi/node/52475 

Harjoittelu pe 19.11. 50 m altaan matalasta päästä on varattu radat 4 ja 5 klo 17.30-19.30 kovempaa 

vetoharjoittelua/verraa varten. Sisäänpääsymaksu on uimahallin normaalin hinnoittelun mukainen. Ota 

mahdollinen opiskelijakorttisi mukaan. 

Kisojen verryttelykäytössä on 50 m altaan syvä pääty, matala pääty sekä 25m allas. Kilpailun aikana 

verryttelyaltaana toimii 50m altaan matalan päädyn radat 1-8 sekä 25m altaan kaikki radat. 

Verryttelyaltaassa (50m matalapää) rata 1 on varattu vammaisuimareille.  

Kilpailukanslia Sijainti AaltoAlvarin aulassa pääovista oikealla. Kilpailukanslia on avoinna kilpailupäivinä klo 

8 alkaen. Kilpailukansliassa on myös kisojen aikainen löytötavarapiste. Kilpailukansliasta noudetaan 

seurakuoret, joissa ovat uintirannekkeet sekä yleisinfo. 

Rannekkeet luovutetaan joukkueenjohtajalle kuittausta vastaan yhtenä nippuna ja ne tulee myös palauttaa 

yhtenä nippuna kuittauksen kera kilpailukansliaan. Tavaroita ei voi säilyttää pukukaapeissa yön yli ja 

kaappien ovet on jätettävä auki illan päätteeksi! Pidättehän hyvää huolta rannekkeista. 

Palauttamattomasta rannekkeesta peritään 15 eur/kpl. 

Joukkueenjohtajien kokous pidetään lauantaina 20.11. klo 8:00 uimahallin kokoustilassa (1.krs). Sääntöjen 

mukaan jokaisen kilpailuun osallistuvan joukkueen edustus kokouksessa on välttämätön. 

Joukkueenjohtajien nimi ja puhelinnumero, josta johtajan tavoittaa kilpailupäivien aikana.   

 

https://www.jyvaskyla.fi/node/52475


   
 
Joukkueiden hierontapiste sijaitsee Monitoimitilassa, aulakerroksessa.   

 

Jaksokohtaiset lähtölistat tuodaan Kahviontasanteelle lasiseinälle aamujaksojen lähtölistat heti niiden 

valmistuttua peruutusajan päättymisen jälkeen. Iltajaksojen listat tulevat seinille verryttelyajan alkaessa ja 

LiveTimingiin mahdollisimman pian finaalilistojen valmistuttua. Lähtölistojen yhteydessä lasketaan myös 

jaksojen tarkempi aikataulu. Tätä ennen julkistettu aikataulu on viitteellinen ja joukkueita kehotetaan 

seuraamaan kisan kulkua!   

 

Lajijärjestys Iltajaksossa uidaan A- ja B-loppukilpailuja 50 - 100 m matkoilla ja muilla matkoilla uidaan 

ainoastaan A-loppukilpailu. Iltajakson A- ja B-loppukilpailuun pääsevät kyseisten lajien alkukilpailujen 16 

parasta niin, että kahdeksan parasta uivat A-loppukilpailussa. Kaikissa niissä loppukilpailulajeissa, joissa on 

ainoastaan A-loppukilpailu, nimetään lisäksi 2 varauimaria. Lajeissa, joissa on A- ja B-loppukilpailut, 

varauimareita ei nimetä. Peruutusten kautta loppukilpailuun nousevilta uimareilta sekä varauimareilta 

vaaditaan osallistumisvahvistus. Varauimari-status poistetaan, kun kyseisen lajin jakso alkaa ja äkillisiä 

peruutuksia ei kyseiseen lajiin ole tullut.  

 

Peruutukset - TÄRKEÄÄ 

Aamujaksoilla on käytössä sähköinen peruutus. Seuroille on toimitettu järjestelmään kirjautumiseen 

tarvittavat tunnukset. Illan finaalipaikkojen peruutuksia ei voi tehdä sähköisessä peruutusjärjestelmässä. 

Peruutukset tulee tehdä sähköiseen järjestelmään viimeistään tuntia ennen kulloisenkin aamun 

kilpailujakson alkua. Tämän jälkeen peruutus on mahdollista vain pakottavista syistä (lääkärintodistus). 

Illan finaalipaikkojen peruutus tulee tehdä viimeistään viimeistään 30 minuuttia lajin päättymisen jälkeen 

tulospalvelun yhteydessä olevalle PERUUTUSPISTEELLE. Tämän jälkeen peruutus on mahdollista vain 

pakottavista syistä (lääkärintodistus). Peruutuksen kautta tarjottava paikka finaalissa on sääntöjen mukaan 

otettava vastaan 5 min kuluessa tarjouksesta. Ajan päätyttyä paikan tarjoaminen siirtyy automaattisesti 

seuraavalle. Paikkaa tarjotaan puhelinnumerosta 040 0904976.  

Kokoontuminen tapahtuu lasten altaalla viimeistään neljä (4) erää ennen omaa suoritusta. Mikäli 

esimerkiksi muiden lajien takia uimari ei ehdi kokoontumiseen riittävän ajoissa, tulee delegaatilta pyytää 

etukäteen lupa toisenlaiseen menettelyyn. Viestijoukkueiden tulee olla kokonaisuudessaan paikalla eli 

vajaat tai väärän kokoonpanon joukkueet eivät pääse erien keräilystä läpi.  

 

Esittelyt Aamujaksossa uidaan ylilähetyksellä kaikki muut paitsi suorat finaalit. Iltajaksossa uimarit tulevat 

altaan päätyyn valvomon alta. B-finaalin uimarit esitellään altaan päädyssä ja A-finaalin uimarit esitellään 

yksi kerrallaan alkaen radasta 8, sitten 1, sitten 7, sitten 2 jne.  

 

Vaatekorit kuljetetaan jokaisen lähdön jälkeen katsomon alle. 

 

 



   
 
 

 

 

Pistelasku suoritetaan avoimessa sarjassa saman tyyppisesti kuin FINA:n maailmancupin kilpailusarjassa. 

Uimarilla on mahdollisuus saada pisteitä kaikista lajeista, mihin osallistuu.  

Vammaisuimareilla FINA-pisteiden sijasta käytetään vammaisuintipisteitä ja kustakin kilpailupäivästä 

huomioidaan parhaimmat pisteet. Kilpailun lopputulos on näiden vammaisuintipisteiden summa.  

Kilpailun sijoitus määräytyy laskemalla yhteen kaikki osakilpailusta saadut pisteet (suoritus, mitalisijat ja 

ennätysbonukset):  

1. Kilpailun kolme parasta suoritusta FINA-pisteiden perusteella saa pisteitä seuraavasti: 1. sija: 24 pistettä 

2. sija: 18 pistettä 3. sija: 12 pistettä Tasatilanteessa toiseksi paras suoritus otetaan huomioon. Mikäli eroa 

ei tule tällä tavoin, molemmat saavat kyseisen pistemäärän ja mahdolliset seuraavat pistemäärät jäävät 

jakamatta.  

2. Kolme parasta kaikissa yksilölajeissa saavat pisteitä seuraavasti 1. sija: 12 pistettä 2. sija: 9 pistettä 3. sija: 

6 pistettä  

3. Bonus jokaisesta ennätystuloksesta • ME-tulos: 22 pistettä • EE-tulos: 20 pistettä • PE-tulos: 18 pistettä • 

SE-tulos: 16 pistettä  

Yhdessä lajissa on mahdollista saavuttaa kerrallaan vain yksi, korkein ennätysbonus. Jaetulla 

ennätystuloksella kyseinen bonus jaetaan uimareiden kesken. Ulkomaalainen uimari voi saada bonuksen, 

vaikka ei kansalaisuuden takia pystyisi uimaan virallista ennätystulosta. Tällöin kyseisestä lajista ei 

heikommalla ajalla voi saada muita ennätysbonuksia.  

 

 

Palkintojenjako Henkilökohtaisissa lajeissa ei jaeta mitaleja. SM-viestien kolme parasta palkitaan SM-

mitalein. Henkilökohtaisten matkojen viisi parasta avoimessa sarjassa ja kolme parasta 

vammaisuintisarjassa palkitaan GP-kilpailun pistelaskujen mukaisesti sunnuntain iltajaksojen päätteeksi. 

Palkittavien tulee kokoontua radan 8 läheisyyteen ennen palkintojen jakoa.  

Ensiapu. Hallin ensiaputaitoinen henkilökunta huolehtii äkillisissä tilanteissa ensiavusta. Kisalääkäri 

päivystää hallilla kisojen ajan.  

 

Ruokailu. Seurat varaavat ruokailunsa itse ravintola Lozzista: lozzi@semma.fi  p. 040 805 4012 

Ravintolapäällikkö Markku Hokkanen   

Sijainti ja ruokalista löytyvät sivulta https://www.semma.fi/ravintolat2/seminaarimaki/lozzi/  
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Autojen pysäköinti Kisaviikonloppuna on käytössä uimahallin parkkialue sekä parkkihalli. Uimahallin 

vieressä oleva hiekkapaikoitusalue ei ole käytössä työmaan vuoksi. Mikäli uimahallin oma parkkialue alueet 

ovat täynnä, voit katsella Hippoksen laajalta alueelta muita paikoituspaikkoja. Tarkistathan niissä 

mahdolliset pysäköintirajoitukset ja maksullisuuden. 

Ethän pysäköi kulkuväylille etkä pelastustiereiteille. Esimerkiksi uimahallin pääovien edessä oleva ympyrä 

on ehdottomasti kiellettyä pysäköintialuetta 

Invapaikoitus. AaltoAlvarin pääovien edessä olevat paikoitusruudut ovat inva-pysäköintiä varten.  

 

Toimitsijailmoittautuminen kisoihin on alkanut. Osallistuvien seurojen kortilliset toimitsijat ovat 

lämpimästi tervetulleita toimitsemaan GP-uinteihin!  

Toimitsijailmoittautuminen löytyy www.swim.fi etusivulta. 

 

Muistathan yleisen siisteyden ja laitat roskat roskikseen, kiitos! 

 

Mukavaa kisaviikonloppua! 

http://www.swim.fi/

