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INFO JOUKKUEENJOHTAJILLE, VALMENTAJILLE JA UIMAREIL LE  

 
KILPAILUKANSLIA  avataan 90min ennen kilpailujakson alkua ja suljetaan10min kilpailujakson päätyttyä. 
Kilpailukanslia sijaitseeOulun Uinnin kokoushuoneessa (yläkerta katsomon alkupäässä). Katso kartta! 
 
JOUKKUEENJOHTAJIEN KOKOUS  pidetään perjantaina klo 16.05 ja lauantaina klo 8.15Oulun Uinnin 
liikuntasalissa. Jokaisesta seurasta tulee olla edustaja paikalla ainakin toisessa kokouksessa. 
 
LÄHTÖLISTOJA  annetaan seuroille yksi kappale jokaista alkavaa kymmentä uimaria kohti. Lähtölistat tehdään 
peruutusajan päätyttyä eli tuntia ennen jakson alkua. Lähtölistat löytyvät myös Livetiming –palvelusta, jossa voi 
myös seurata kisoja reaaliajassa.  
 
LIVESTREAMING on nähtävissä koko kisojen ajan osoitteessa http://live.oulunuinti.fi/ 
 
VERRYTTELY  kilpailualtaassa on sallittua alkaen 70min ennen kilpailujaksoa siten, että allas on tyhjä 
viimeistään 10min ennen jakson alkua. Kilpailun aikana verryttelyyn on varattu matala pää, muissa allastiloissa 
verryttely eikä oleilu ole sallittua. 
 
VIESTIJOUKKUEET Viestijoukkueiden kokoonpanot tulee toimittaa ajanottokansliaan kirjallisesti viimeistään 
60min ennen kilpailujakson alkua, mikäli se poikkeaa Octoon ilmoitetusta. Jos joukkueen kokoonpanomuuttuu siitä 
millä kokoonpanolla joukkue on ilmoitettukilpailuihin, tulee joukkueen muutos hyväksyttääkilpailunjohtajalla 
(tavattavissa ajanottokansliassa 75min ennen jaksojen alkua).  
 
PERUUTUKSET on toimitettava kirjallisena viimeistään 60min ennen jakson alkua ajanottokansliaan. 
Peruuttamattomista starteista perutaan yhdeksänkertainen starttimaksu ja uimarilla ei ole oikeutta enää osallistua 
kilpailuihin kyseisessä jaksossa.  
 
KOKOONTUMINEN eriin tapahtuu Oulun Uinnin Liikuntasalin1. kokoontumispaikassaviimeistään 15min ennen 
uintia. Uimarit ohjataan erittäin 2. kokoontumispaikalle, josta heidät ohjataan kilpailualtaan puolelle. Verryttelyasut 
riisutaan lähtöpäädyssä oleviin koreihin, jotka kuljetetaan katsomon ensimmäiselle riville startin jälkeen. Uimarin 
noustua altaasta, tulee hänen hakea korista omat tavaransa pois välittömästi.  
 
TULOKSET tulevatkisojen aikana nähtäville katsomon ylätasanteen ikkunaseinälle. Tuloksia ei jaeta tulostettuina 
seuroille vaan ne löytyvät internetistä. Lisäksi kisojen etenemistä ja tuloksia voi seurata reaaliaikaisesti livetiming-
palvelusta (www.livetiming.fi). 
 
PALKINNOT ovat noudettavissa kilpailukanslian vierestä, katsomon ylätasanteelta. 
 
PUKUKAAPPIEN AVAIMET  on palautettava kilpailun jälkeen yläkerran kilpailukansliaan viimeistään 30min 
jakson päättymisen jälkeen. Avaimet hälyttävät markettien kassojen porteilla! Palauttamattomista avaimista 
uimahalli veloittaa järjestäjiä, joten seuroilta peritään 15 €/palauttamaton avain. Koska halli on avoinna myös 
yleisölle, rahaa tai arvoesineitä ei ole syytä jättää vaille valvontaa tai lukitsemattomiin tiloihin. Kilpailujen 
järjestäjä ei vastaa kadonneista esineistä. 
   

Tervetuloa Ouluun! 


