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Tervetuloa SM-2021 uinteihin Kuopioon
• Järjestävä seura – Kuopion Uimaseura

• Järjestelytoimikunta
• Tua Turunen Kuopion Uimaseura
• Pasi Salonen SUiL

• Tekninen delegaatti 
• Jouni Karvo SUiL

• Kilpailunjohtajat
• Krister Fogelberg SUiL
• Pekka Mäntynen
• Taru Koivu-Reinikkala

• Lähettäjät
• Pekka Hurskainen SUiL
• Harri Turunen
• Mika Forsell

• Valvomon esimies
• Tua Turunen

• Call Room esimies
• Kirsi Salmela

• Pool Deck tiimin esimies
• Mikko Ihalainen

• Virestintävastaava
• Susanna Rissanen



Joukkueenjohtajat

• Tarkistakaa yhteystietonne ja korjatkaa tarvittaessa

• Puhelinnumeroa tarvitaan finaalinousujen vastaanottamiseen

• Seuran tulee nimetä joukkueenjohtaja viimeistään joukkueenjohtajien 
kokouksessa. Tämä henkilö vastaa kyseisen kilpailun aikaisien alkuerien, 
välierien ja loppukilpailupaikkojen peruutuksista ja vahvistuksista sekä 
viestijoukkueen kokoonpanomuutosten ilmoittamisesta.



Osallistujamäärät

• 59 seuraa

• 665 uimaria

• 2500 starttia

• 110 vapaaehtoista



Kilpailut ja premissit

• Kuntolaakson uimahalli
• 50 m allas
• 8 rataa
• Automaattinen ajanotto

• Kilpailuissa uidaan Suomen mestaruuskilpailuiden lisäksi myös 
• Nuorten mestaruuskilpailut ja 
• Parauinnin Suomen mestaruuskilpailut

• Illan finaaleihin on pääsy vain finaaliin osallistuville uimareille sekä 
heidän valmentajilleen sekä joukkueenjohtajille



Käytännön järjestelyt



Korona-ohjeistukset
• Kilpailun järjestelyissä huomioidaan voimassa olevat viranomaisten, Kuopion 

kaupungin ja Uimaliiton ohjeistukset koskien koronavirusepidemiaa, ja kilpailuissa 
noudatetaan voimassa olevia THL:n, AVI:n ja Kuopion kaupungin ohjeita ja rajoituksia.

• Järjestäjät rajaavat tapahtumapaikalle saapuvat henkilöt vain tapahtuman kannalta 
välttämättömiin henkilöihin.
• Kilpailupaikalle pääsevät ainoastaan kilpailijat, valmentajat, toimitsijat, median 

edustajat, muut tapahtuman toteutuksen ja turvallisuuden kannalta välttämättömät 
henkilöt sekä kutsuvieraat ja luxuspaikkojen voittajat.

• Kaikki tapahtumaan osallistuvat henkilöt on rekisteröitävä tapahtumaan.
• Yleisö ei pääse seuraamaan tapahtumaan

• Koronavirustilanne saattaa aiheuttaa muutoksia viranomaismääräyksiin lyhyelläkin 
varoitusajalla. Mikäli määräysten muuttumisella on vaikutusta kilpailujen läpiviemiseen tai 
järjestelyihin, tiedotetaan siitä osallistujille mahdollisimman nopeasti. 



Korona-ohjeistukset
Maskin käyttö 

• Seuraavat ohjeistukset koskevat kaikkia tapahtumaan osallistuvia henkilöitä.
• Uimahallin sisätiloissa on käytettävä maskia tai visiiriä kilpailusuoritusta ja verryttelyä 

lukuun ottamatta
• Kilpailijoiden on käytettävä maskia tai visiiriä keräilyyn tullessaan. 
• Maskista tai visiiristä saa luopua vasta suihkuun mennessään ja se pitää ottaa käyttöön 

heti suihkusta pukuhuoneeseen siirryttäessä. 
• Ainoastaan terveydelliset syyt ovat pätevä peruste maskin tai visiirin 

käyttämättömyydelle (lääkärintodistus).
• Kilpailupaikalla on käytettävä kasvomaskia tai visiiriä myös hallin aulatiloissa, 

katsomossa ja pukuhuoneissa.
• Kilpaileminen ja toimitsijatehtäviin osallistutaan ainoastaan täysin terveenä. 
• Jos sinulla on vähäisiäkin flunssan tai kuumeen oireita tai saatat olla altistunut 

koronavirukselle, pysy kotona ja seuraa viranomaisten ohjeita.



Korona-ohjeistukset
Hygienia, turvaväli, hallilla oleskelu

• Huolehdi käsihygieniasta pesemällä kätesi huolellisesti käyttämällä saippuaa ja vältä 
tarpeetonta pintojen koskettelua. 

• Uimahalliin saavuttaessa on desinfioitava kädet.

• Aivasta tai yski nenäliinaan tai hihaan. 
• Vie käytetty nenäliina välittömästi roska-astiaan ja pese kätesi huolellisesti.

• Muista turvavälit minimi 2m! 
• Älä ole lähikontaktissa muihin ja vältä lähikontakteja.

• Turhaa hallilla oleskelua on vältettävä. 
• Hallilta on poistuttava oman suorituksen/suoritusten jälkeen.

• Erillisiä palkintojen jakoja ei järjestetä.



Korona
Muut ohjeet

• Tapahtumassa ei ole katsojia. Hallissa ovat paikalla ainoastaan kilpailijat, 
valmentajat, toimitsijat, median edustajat, muut tapahtuman toteutuksen ja 
turvallisuuden kannalta välttämättömät henkilöt sekä kutsuvieraat ja 
luxuspaikkojen voittajat.

• Oireisena EI hallille! 
• Mikäli sairastut kesken tapahtuman, poistu yleisistä tiloista. 
• Ilmoita sairastumisestasi valmentajalle, jonka tulee informoida kisatoimistoa. 
• Osallistuvat seurat huolehtivat omien sairastuneiden uimareidensa valvonnasta ja 

kotiuttamisesta.
• Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa ohjeistusta 

viranomaisohjeistuksen mukaisesti.
• Kisalääkäri – yhteys kisakanslian kautta
• Pukuhuoneet

• Kaappirannekkeita on yksi kahta uimaria kohden, mikäli mahdollista sijoittukaa seurana viereisiin 
kaappeihin ja pyrkikää jättämään turvaväli muihin.



Aikataulut
• Aikataulu lasketaan aina peruutusten jälkeen
• Aikataulu on viitteellinen, kisan kulkua on seurattava. 
• Uimarilla on vastuu siitä, että hän on ajoissa paikalla keräilyssä
• Aamujaksot uidaan päällelähetyksillä, poislukien parauinti, suorat loppukilpailut ja 

ikäryhmien kuumat erät. 
• Parauimarit uivat aina omissa erissään

• Koronatilanteen ja terveysturvallisuuden vuoksi aikataulua on jouduttu muuttamaan

• Avajaiset torstaina kello 17.50



Kilpailualue, katsomot ja oleskelu hallilla

LIIKKUMINEN KILPAILUALUEELLA
• Kulkureitit ja sallitut alueet uimahallissa on merkitty karttaan. 
• Kilpailijat, valmentajat ja joukkueenjohtajat voivat liikkua vihreällä alueella, 
• Huoltajat ja muu akreditoitu väki voi liikkua vain tummanvihreällä alueella

KATSOMO 
• Uimarikatsomo on jäähallissa
• Valmentajakatsomo allastasolla ja 2. krs katsomossa

OLESKELU HALLILLA
• Hallilta on poistuttava oman suorituksen/suoritusten jälkeen.



Kilpailualueen kartat



Kilpailualueen kartat



Kilpailualueen kartat



Verryttelyt - kilpailuallas

• Kilpailuallas Verryttelyssä uimarit ja valmentajat pitävät huolen turvaväleistä. 
Verryttelyyn ryhmänä tai seurana samalla radalle.
• Korkeintaan 15 uimaria per rata

Päätyihin EI SAA jäädä verryttelyssä seisomaan

Jakso Senior Jakso Junior Finaali jakso
Torstai 7.30 - 8.50 10.30 - 11.50 16.30 - 17.50
Perjantai 7.30 - 8.50 10.30 - 11.50 16.30 - 17.50
Lauantai 7.30 - 8.50 10.30 - 11.50 16.30 - 17.50
Sunnuntai 7.30 - 8.50 10.30 - 11.50 16.30 - 17.50



Verryttelyt - kilpailuallas

• Rata 1 parauimarit
• Rata 7 race pace -rata
• Rata 8 startit 
• Rata 8 selkäuinnin lähtöteline

• Kisa-altaassa ei saa käyttää 
räpylöitä, lättäreitä, eikä 
vetokumeja

• Verryttelyä valvotaan



Verryttelyt - verryttelyallas

• Jaksojen aikana verryttelyallas 
(hyppyallas) 6 rataa, 25 m

• Korkeintaan 10 uimaria per rata

• Verryttely sallittu vain jakson uimareille



Kokoontuminen
• Uimareiden ensimmäinen kokoontumispiste on nuorisoaltaan ja valvomon välissä, hyppyaltaan takana
• Pisteessä kokoontuu kolme ryhmää

• Viimeinen kokoontumispiste on hyppyaltaan ja kilpailualtaan välisessä tilassa
• Pisteessä kokoontuu yksi ryhmä

• Kokoontumisessa on noudatettava kaikkia Call Room henkilökunnan antamia ohjeita
• Kokoontumisessa on noudatettava turvavälejä ja pidettävä kasvomaskeja

• Uima-asujen tarkistaminen
• Uimarin ei tarvitse riisuuntua
• Vain yksi uima-asu, kaksi lakkia on ok

• Kelloja, pulssimittareita tai vastaavia teknisiä apuvälineitä ei voi käyttää
• Teippauksia ei saa olla (poikkeuksena delegaatin luvalla lääkärin ohjeistamana)
• Viestijoukkueen jokaisen uimarin tulee olla kokoontumisessa
• Jos on tiukkoja vaihtoja lajien suhteen, delegaatti varmistaa uimarin ehtimisen -> kun ilmoitus on tehty 

kirjallisesti etukäteen hyvissä ajoin delegaatille

• Kokoontumispaikalle saa tulla 10 minuuttia ennen omaa starttiaikaa



Startit

• Kaikki startit hyppyaltaan päästä 
• Aamujaksot uidaan päällelähetyksillä, poislukien

• paralajit,
• suorat loppukilpailut ja 
• ikäryhmien kuumat erät 

• Parauimarit uivat aina omissa erissään



Viestijoukkueet

• Kokoonpano, järjestys ja laskettu aika ilmoitettava
• Muutokset viimeistään 60 min ennen jakson alkua (sähköisesti valmentajasovellukseen)
• Kokoonpanon muutos ei vaikuta viestin ilmoitettuun aikaan (eikä siten erä- tai 

ratajärjestykseen)

• Ei tarvetta kilpailunjohtajan hyväksynnälle
• Ainoastaan joukkueenjohtaja voi ilmoittaa

• Mikäli uimari on äkillisen pakottavan syyn vuoksi estynyt osallistumasta viestiin, hänen 
tilalleen voidaan teknisen delegaatin tai kilpailunjohtajan päätöksellä kilpailulääkärin 
esityksestä vaihtaa toinen uimari myös tämän aikarajan jälkeen



Uusintauinnit

• Tarvittaessa uusintauinti, josta 
delegaatti ilmoittaa 
joukkueenjohtajille

• Ajankohta sovitaan erikseen, 
yleensä jakson loppupuolella, 
delegaatti vahvistaa 
joukkueenjohtajille

• Joukkueenjohtajat voivat sopia 
keskenään järjestyksen ilman 
peruutusta



Muut kilpailuohjeet
• Poistuminen altaasta aina vain altaan sivuilta

• Selkäuinnin lähtöteline
• Toimitsija asettaa telineen paikalleen (0-asento), uimarin tehtävä on säätää ja 

varmistaa telineen lukitus
• Vähintään yhden varpaan per jalka täytyy koskettaa paneelia
• Teline on kokeiltavissa verryttelyn aikana radalla 8 
• Telineen käyttäminen ei ole pakollista (ilmoita toimitsijalle)

• 800 m VU ja 1500 m VU
• Kahden viimeisen altaanmitan merkki annetaan elektronisella pillillä

• Kilpailualue
• Kilpailualue vain vuorossa oleville kilpailijoille
• Tuomareille ja toimitsijoille työrauha 



Peruutukset
• Peruutus on tehtävä kirjallisesti (sähköisesti valmentajasovellukseen)

• Yllättävässä sairastumisessa voi tehdä myös puhelimitse.

• Oireisena EI hallille!

• Ilmoittautumisajan päättymiseen asti peruutus tehdään sähköisessä 
ilmoittautumisjärjestelmässä. 

• Ilmoittautumisajan päätyttyä peruutus tulee tehdä kirjallisesti kilpailun järjestäjälle 
(sähköisesti valmentajasovellukseen) tuntia ennen aamujakson alkua. Tämän jälkeen 
peruutus on mahdollista vain pakottavista syistä.

• Myöhemmin kuin tuntia ennen alkukilpailun alkua tehdystä peruutuksesta kilpailun 
järjestäjä perii kolminkertaisen starttimaksun suuruisen peruutusmaksun (33 €). 

• Peruuttamattomasta poisjäännistä laskutetaan 
kymmenkertainen ilmoittautumismaksu (110 €)



Peruutukset
• Loppukilpailupaikan peruutukset
• Iltajaksossa uitaviin A- ja B- finaaleihin pääsevät kyseisisten lajien alkukilpailujen 16 

parasta, joista kahdeksan ui A-loppukilpailussa. 

• Kaikissa niissä loppukilpailulajeissa, missä on ainoastaan A-
loppukilpailu, nimetään lisäksi 2 varauimaria. 

• Lajeissa, missä on A- ja B-loppukilpailu, varauimareita ei nimetä 

• Peruutusten kautta loppukilpailuun nousevilta uimareilta sekä varauimareilta 
vaaditaan osallistumisvahvistus. Varauimari-status poistetaan kun kyseisen lajin jakso 
alkaa ja äkillisiä peruutuksia ei ole tuohon lajiin tullut. 



Peruutukset
• Loppukilpailupaikan peruutukset
• Illan finaalipaikkojen peruutus tulee tehdä viimeistään 

30 minuuttia lajin päättymisen jälkeen tulospalvelun yhteydessä olevalle 
PERUUTUSPISTEELLE. Tämän jälkeen peruutus on mahdollista vain pakottavista 
syistä.

• Peruutuksen kautta tarjottava paikka finaalissa on sääntöjen mukaan otettava 
vastaan 5 min kuluessa tarjouksesta. Ajan päätyttyä paikan tarjoaminen 
siirtyy automaattisesti seuraavalle.

• Peruutuspaikalta nostetaan A tai B finaaliin korkeintaan alkukilpailun jälkeen sijalla 24 
oleva uimari.

• Puhelinnumerot, josta / johon soitetaan 
• +358 44 988 1211
• +358 40 741 4162



Lajien sijainti aikataulussa

• Lajien lopullinen paikka ratkeaa jälki-ilmoittautumisajan päätyttyä (la klo 9.00 jälkeen). 
Myöhemmin tulevat peruutukset eivät vaikuta sijaintiin 

• Lajijärjestyksen mukaisesti
• Alkuerät, A- ja B-finaalit – 50 ja 100 M matkoilla
• Alkuerät ja A-finaalit – 200 ja 400 M matkoilla
• Suorina loppukilpailuina (kuumat erät iltajaksoissa) – 800 ja 1500 M matkoilla

• Jos lajissa uimareita 1-8, suora loppukilpailu iltajaksossa
• Jos lajin kuuma erä illalla, myös nuorten mestaruudet ratkeavat illalla

• Nuorten SM-viestit aamujaksossa suorina loppukilpailuina
• Aikuisten SM-viestit iltajaksoissa suorina loppukilpailuina



Paralajit

• Parauimarit uivat luokissa 
• S1-10 (liikuntavammaiset uimarit), 
• S11-13 (näkövammaiset uimarit) sekä 
• S14 (kehitysvammaiset uimarit). 

• Uimarin tulee olla luokiteltu ennen SM-kilpailuihin osallistumista
• Paralajeissa uidaan aamulla alkukilpailut ja iltajaksossa loppukilpailu 50–100m matkoilla 

(pl. 100m PU), johon pääsee pisteiden perusteella kahdeksan (8) parasta uimaria. 
• Jos uimareita 1-3, suora loppukilpailu aamujaksossa
• Jos uimareita 4-8, suora loppukilpailu iltajaksossa (parauinnissa 4-6)

• Kaikilla 200 m tai pidemmillä matkoilla laji uidaan suorana loppukilpailuna aamujaksossa.

• Parauimareiden sijoitukset sekä loppukilpailuun päässeet ratkotaan pisteiden perusteella, 
missä uitua aikaa verrataan saman luokan maailmanennätysaikaan.

• Parauimareille lajin ensimmäinen erä



Palkintojenjako

• Erillisiä palkintojenjakoja ei koronatilanteen vuoksi järjestetä

• Palkinnot ovat haettavissa kisakansliasta. Palkinnonsaajasta otetaan kuva joka julkaistaan 
Uimaliiton sivuilla.



Säännöt

• FINA 

• SUiL:n mestaruuskilpailusäännöt ja yleismääräykset 

• WPS:n säännöt parauimareille



Päivitetyt mestaruuskilpailusäännöt
Lajien SM-arvo ja SM-mitalit

• Kilpailtavalla lajilla on SM-arvo, jos lajissa on vähintään 2 osallistujaa

• Mitaleita ja seurapisteitä jaetaan seuraavasti
a) Jos lajissa on kaksi uimaria, ainoastaan sijalla 1 oleva saa mitalin ja kyseisen sijan 

seurapisteen
b) Jos lajissa on kolme uimaria, saa sijoilla 1-2 olevat mitalin ja kyseisen sijan 

seurapisteet
c) Jos lajissa on neljä uimaria, saa sijoilla 1-3 olevat mitalin ja kyseisen sijan 

seurapisteet
d) Jos lajissa on enemmän kuin neljä uimaria, saa sijoilla 1-3 olevat mitalin ja 

seurapisteitä jaetaan enintään kahdeksalle



Kysymykset

• Vastaamme mahdollisiin kysymyksiinne nyt
• Joukkueenjohtajalla aina mahdollisuus tulla keskustelemaan delegaatin ja KJ:n kanssa



Toivotaan ennätyksiä ja 
hienoja suorituksia 

+
Kaikille uimareille onnea 

kilpailuihin



Ota talteen numerot
+358 44 988 1211 / Kuopion Uimaseura

+358 40 741 4162 / Delegaatti


