
Tervetuloa Lappeenrantaan Masters mestaruuskilpailuihin!

YLEISTÄ
Kilpailut uidaan Lappeenrannan keskustan uimahallissa, Pohjolankatu 29.
Joukkueenjohtajien kokous perjantaina 24.3.2023 klo 15.30 uimahallilla. Säännöt edellyttävät jokaisen
kilpailuun osallistuvan joukkueen edustusta kokouksessa.

KILPAILUKANSLIA
Kilpailukanslia sijaitsee uimahallin alakerran takkahuoneessa. Sisään aulaan tultuasi, vasemmalla ovat
pukuhuoneet ja pukuhuoneisiin mentäessä portaat alas vasemmalle vievät kilpailukansliaan.

PERUUTUKSET JA VIESTIJOUKKUEET
Kilpailijan tai viestijoukkueen osanotto yhteen tai useampaan lajiin voidaan peruuttaa. Peruutukset on
tehtävä sähköiseen järjestelmään viimeistään tuntia ennen kilpailujakson alkua. Uimarille, joka ei ole
peruuttanut osanottoaan edellä mainitulla tavalla, määrätään uimarin edustamalta seuralta perittävä
sakkomaksu, joka on suuruudeltaan ilmoittautumismaksu kymmenkertaisena. Sakkomaksun laskuttaa
Suomen Uimaliitto.

AVAIMET
Avaimet jaetaan kilpailukansliasta seuroittain seurakuorissa, josta joukkueenjohtaja jakaa avaimet omille
uimareille. Suuren osallistujamäärän vuoksi kaikille ei riitä omaa kaappia, vaan osa joutuu jakamaan
pukukaapin joukkuekaverin kanssa. Kukin seura palauttaa avaimet kerralla kilpailun loputtua ja
hävinneistä avaimista laitetaan lasku toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Jokainen vastaa omaisuudestaan itse henkilökohtaisesti. Löytötavaroita voi tiedustella kisapäivinä
kilpailukansliasta ja kilpailun jälkeen suoraan uimahallista.

ERIEN KERÄILY JA STARTIT
Keräily sijaitsee hallissa lastenaltaan ja hyppyaltaan läheisyydessä. Startit tehdään ylilähdöillä pl.
selkäuinti lajit. ALTAASTA EI SAA NOUSTA AJANOTTO PANEELIN YLI! Lähtöpää on 1.8 metriä syvä.
Kisa-allas on 8-ratainen. Huomioi, että aikataulu on alustava. Ole ajoissa keräilyssä.

LÄHTÖLISTAT, TULOKSET JA LIVETIMING
Kisan sähköiset lähtölistat, aikataulu ja tulokset löytyvät LiveTiming tulospalvelusta, josta voi myös
seurata kisan kulkua reaaliaikaisesti. Tulokset ovat nähtävillä myös seinällä uimahallin aulassa. Kunkin
ikäsarjan kolme parasta palkitaan mitalein. Palkinnot voi noutaa tulosten valmistuttua kilpailukansliasta.

KILPAILUALUEEN RAUHOITTAMINEN
Altaan ympäristössä ratatuomareille ja muille toimitsijoille on annettava esteetön kulku ja häiriötön tila
toimia. Uimarien tullessa lähtökorokkeiden taakse, he jättävät ylimääräiset varusteensa koreihin, joista
uimarit myös noutavat varusteensa uintinsa jälkeen. Alue lähtökorokkeiden takana rauhoitetaan starttien
aikana toimitsijoille ja starttiinsa valmistautuville uimareille.

KILPAILU- JA VERRYTTELYAJAT
perjantai  klo 17.00 (verryttely 15.30 - 16.50)

lauantai  aamujakso klo 9.30 (verryttely 8.00 - 9.20) ja iltajakso klo 16.30 (verryttely 15.00-16.20)

sunnuntai klo 10.00 (verryttely 8.30-9.50)

Muutoin kilpailujen aikana uimareilla on verryttelymahdollisuus kisan aikana uimahallin hyppyaltaassa.

ENSIAPU
Ensiapulaukku löytyy kisakansliasta. Mahdollisuuksien mukaan kilpailussa on lääkäri/sairaanhoitaja.
Yhteyden saa kuuluttamosta sekä kisakansliasta.

PYSÄKÖINTI / BUSSIT
Uimahallin edessä on rajallisesti paikkoja autoille. Pysäköi autosi pysäköintialueen liikennemerkkien
mukaisesti. Uimahallin lähettyvillä on kaksi isoa pysäköintialuetta Pohjolankadun molemmissa päissä.
Kävelymatkaa tulee vain n. 200m. Myös Sokos Hotel Lappee on kävelyetäisyyden päässä uimahallilta.


