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GANT ÅSK Games 8.10.2022      Impivaaran uimahalli, Turku 

               25 m:n allas 

 

Katsojat saavat tulla kahvion ja ylätasanteen kautta 25 m:n altaan katsomoon, mutta katso-

mosta ei ole kulkua allasalueelle eikä toisinpäin. Uimarit ja valmentajat kulkevat aina pukuti-

lojen kautta. Katsomossa ei saa käyttää ulkokenkiä ilman kengänsuojuksia eikä ulkovaatteita. 

Syöminen, juominen ja roskaaminen katsomossa on kiellettyä. 

Halli on auki myös muille uimahallin käyttäjille, muistathan huomioida erityisesti heidät! 

 
 

Kilpailukanslia  Kanslia avataan puolitoista tuntia ennen kilpailun alkua. Kilpailukanslia 

sijaitsee kahvion takaosassa vasemmalla neuvotteluhuoneessa. 

 

Verryttely Verryttely kilpailualtaassa alkaa klo 8:50 ja päättyy klo 9:50. Kisan aikana 

verryttelyyn on varattu 50 m:n altaasta radat 1-4. Monitoimiallas, opetusallas 

ja lasten allas eivät ole kilpailijoiden käytettävissä eikä näiden altaiden 

lähettyvillä saa oleskella. 

 

Peruutukset ja 

jäki-ilmoittau-

tuminen 

Peruutukset tehdään nettipalvelussa osoitteessa app.livetiming.se viimeis-

tään 60 min ennen sen jakson alkua, jossa peruutettava laji on. Jokaisella 

seuralla on palveluun omat tunnuksensa, jotka on lähetetty sähköpostitse etu-

käteen ja löytyvät myös seurakuoresta. Jälki-ilmoittautuminen ei ole mahdol-

lista 3.10. jälkeen.  

 

Lähtölistat Kilpailujen lähtölistat laaditaan kisapaikalla peruutusajan päätyttyä. Lähtölis-

tat löytyvät LiveTimingista, paperisia lähtölistoja ei jaeta. Lähtölistoja ei lai-

teta näkyviin hallin ylätasanteelle kuntosalin lasiseinään. 

 

Avainrannek-

keet 

Seuran valmentaja / huoltaja kuittaa avainrannekkeet uimareille ja valmenta-

jille ja huolehtii siitä, että ranneke syötetään porttiin kisoista poistuttaessa. Pa-

lauttamatta jätetyistä rannekkeista veloitetaan 30 € / kpl. Hallilla liikuttaessa 

ranneketta on käytettävä koko ajan kilpailusuoritusta lukuun ottamatta. 

 

Eriin ko-

koontuminen 

Uimareiden on oltava hyvissä ajoin erien kokoontumispaikalla 50 m:n altaan 

katsomossa. Järjestelijä vie erän starttipaikalle. Kuumat erät marssitetaan 

paikalle musiikin säestyksellä. 

 

Startit Kuumia eriä lukuun ottamatta startit ”ammutaan yli”, ts. uimareiden on jää-

tävä altaaseen odottamaan seuraavan erän lähtöä rataköydessä suunnilleen 

metrin päässä päädystä. Ajanottopaneelien yli päätyjen kautta ei saa nousta 

altaasta, ei myöskään verryttelyn aikana, jotta ajanottolevyt eivät rikkou-

tuisi. 
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Tulokset 

LiveTiming  

SuperLive 

Kilpailun kulkua voi seurata LiveTimingissä ja kilpailu striimataan Super-

Live-palvelussa. Tulokset tulevat kilpailujen aikana nähtäville hallilla vain 

allasalueelle ja julkaistaan LiveTimingissä. 

 

Palkintojen 

jako 

Palkinnot jaetaan kilpailukansliasta ja ne ovat noudettavissa heti, kun lajin 

vahvistetut tulokset on saatu kilpailukansliaan. Uimareiden on kuljettava 

kilpailukansliaan pukutilojen kautta. 

 

Ensiapu / lää-

käri 

Ensiapu päivystää 50 m altaan puolivälissä naisten ja miesten pukuhuonee-

seen johtavien sisäänkäyntien välissä olevissa esteettömissä tiloissa. 
 

Siisteys Allashallin puolelle ei saa mennä ulkojalkineissa eikä sisäjalkineissa saa 

käydä ulkona. Roskia ei saa jättää katsomotiloihin tai altaiden reuna-alu-

eille, ei myöskään suihku- ja pukutilojen lattialle tai penkeille. Uimapukuja 

ei saa kuivattaa saunoissa. 

 

Löytötavarat Löytötavaroita voi tiedustella kilpailukansliasta ja kilpailujen jälkeen uima-

hallilta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIELLYTTÄVIÄ KISAELÄMYKSIÄ! 

toivottaa 
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