
 

Tervetuloa kisaamaan Tampereelle! 

Ikäkausimestaruusuinnit 3.–5.12.2021 Tampere 

Kilpailut uidaan kuudessa jaksossa 3.-5.12.2021 Tampereen Uintikeskuksessa, Kalevassa, 

Joukahaisenkatu 7. Aamujakso alkaa kaikkina päivinä klo 10:00 ja iltajako perjantaina ja 

lauantaina klo 17:00, ja sunnuntaina klo 16:00. Veryttelymahdollisuus kaikkina päivinä 

aamulla klo 8.30 ja iltajaksolla perjantaina ja lauantaina klo 15:30, ja sunnuntaina klo 14:30. 

JOUKKUEENJOHTAJIEN KOKOUS JA KISAKUORIEN JAKO 

Joukkueenjohtajien kokous pidetään perjantaina klo 8.15 yläkerran luentotilassa.  

Joukkueille, jotka saapuvat vasta lauantai tai sunnuntaille pidetään joukkueenjohtajien 

kokous 8.30 yläkerran luentotilassa.  

Kisakuorien jako aloitetaan perjantaina klo 7.45 uimahallin aulasta. Uimarit odottavat sisälle 

kutsua ulkona.  Halliin pääsee perjantai aamuna ohjatusti seura kerrallaan alkaen klo 8.00, 

muuten jaksojen alussa sisälle pääsee puolituntia ennen verryttelyn alkua. Sisälle mennessä 

käsien desinfiointi aulassa. 

YLEISÖ 

Yleisölle on varattu yläkatsomo.  Yleisön tulee esittää koronapassi päästäkseen katsomoon. 

Katsomossa tulee käyttää maskia. Katsomotilat aukeavat yleisölle 90 minuuttia ennen 

jakson alkua. Varauduthan esittämään koronapassisi aina katsomoon saapuessasi. 

Varaathan tarpeeksi aikaa koronapassin tarkastukseen. Katsomotilat tyhjennetään jaksojen 

välillä. 

Uimareilla ja valmentajilla ei ole pääsyä katsomotiloihin. 

YLEISTÄ 

Viranomaisten määräysten tai ohjeiden muuttuessa näitä ohjeita voidaan joutua 

muuttamaan jopa kesken kilpailun.  

Vallitsevan tautitilanteen vuoksi hygieniaohjeiden noudattaminen on välttämätöntä. THL:n 

antaman suosituksen mukaan kasvomaskia tulee käyttää liikuntaan tai urheiluun sekä niiden 

seuraamiseen käytettävissä tiloissa. Valmentajien tulee käyttää koko ajan kasvomaskia. 

Perjantai aamujakson aikana uimahallissa on myös yleisöuimareita. Perjantai iltajakson sekä 

lauantaina ja sunnuntaina uimahalli on suljettu yleisöltä. Kuntosali sekä kahvion tilat ja 

palvelut ovat yleisön käytettävissä.  

Uimarit ja valmentajat käyttävät vain heidän seuralleen merkittyjä pukukaappeja. Vältä 

ylimääräistä oleskelua pukutiloissa.  



 

Kilpailujen aikana verryttely tapahtuu 50 m altaan valvomon puoleisessa päädyssä ja 25 m 

altaassa. HUOM! Perjantain aamujakson aikana ainoastaan 50 m altaan valvomon 

puoleisessa päädyssä. Muut altaat eivät ole uimarien käytössä.  

Käytäthän kisoissa seuravaatteita.  

Lähtöpäädyn portaikko ei ole uimareiden käytössä, eikä lasiovista tai hissin läpi saa kulkea 

allastilaan. 

Hieronta- ja fysioterapia pöydät voi sijoittaa lastenaltaan ympäristöön perjantai iltajakson 

jälkeen. Perjantai aamujaksossa hallilla ei ole niille osoittaa paikkaa. 

KORONA-OHJEET: 

 • Pese/desinfioi kädet aina halliin saapuessasi ja ennen hallista poistumista. Noudata 

muutenkin aina hyvää käsihygieniaa.  

 • Yski ja aivasta hihaasi tai käytä kertakäyttönenäliinaa ja laita se lähimpään roskikseen, 

pese ja desinfioi kädet. 

 • Älä tule sairaana/oireisena paikalle. Jos kisoissa oleskelun aikana sairastut, poistu yleisistä 

tiloista ja informoi siitä viipymättä valmentajaasi, joka tiedottaa tilanteesta kisakansliaan. 

• Vältä ruuhkia  

• Muista turvavälit  

• Vältä turhaa koskettelua pintoihin  

•Vietä vapaa-aikaa ensisijaisesti oman seuran uimareiden kanssa 

• Pidäthän maskia kaikkialla muualla paitsi verryttelyssä ja kisasuorituksen aikana.   

• Jos uimari sairastuu kisoissa, huoltaja on velvollinen hakemaan sairastuneen kotiin. Kukin 

seura huolehtii omien sairastuneiden urheilijoidensa kohdalta valvonnan ja mahdollisen 

kotiuttamisen. 

SEURAKUORET 

Seurakuorien jako aloitetaan perjantaina klo 7.45 uimahallin aulasta.  Mikäli ette pääse 

paikalle silloin voi seurakuoren noutaa kilpailukansliasta myöhemmin. Kuoressa on 

uimareiden mukainen määrä pukuhuoneen avainrannekkeita (uimareilla vaaleanpunaiset 

rannekkeet ja valmentajille tummansiniset rannekkeet). 

AVAINRANNEKKEET  

Rannekkeella uimarit ja valmentajat pääsevät kisapäivinä sulkemaan kaapit. Kaapit 

tyhjennetään yöksi. Ranneke tulee pitää mukana hallilla liikkuessa paitsi kisasuorituksen 

aikana. Rannekkeet palautetaan kisojen päätteeksi seurakuoressa kisakansliaan. 

Kadonneista avainrannekkeista perimme 20 €/ranneke. Pukuhuoneiden sivuovista ei saa 



 

kulkea kisojen aikana. Kaappien oviin ei saa ripustaa uima-asuja kuivumaan, sähkölukkojen 

mahdollisen rikkoutumisen välttämiseksi.  

LÄHTÖLISTAT  

Lähtölista on nähtävissä livetiminigissä. Hallin seinillä on myös lähtölistat näkyvissä. Kisojen 

aikataulu on viitteellinen ja seurojen tulee seurata kuulutuksia ja kilpailujen etenemistä 

livetimingista.  

KISAKANSLIA, AJANOTTOKESKUS 

Hallin ala-aulassa toimii kisakanslia, joka on avoinna koko kisojen ajan ja auttaa kilpailuun 

liittyvissä kysymyksissä. Uintikeskuksen henkilökunta ei vastaa kisajärjestelyistä. 

Ajanottokeskus sijaitsee hallin 2. kerroksessa: lähtöpäässä, yläkatsomon päädyssä.  

PERUUTUKSET 

Peruuttaminen on sallittua vain erittäin pakottavista syistä ja varasijoilta näiden tilalle 

otetaan mukaan järjestyksessä enintään kolme seuraavaa uimaria aina loppukilpailua 

edeltävään tiistai-iltaan asti. Tämän jälkeen uimareita ei oteta varasijoilta mukaan, vaikka 

peruutuksia tulisikin.   

Peruutukset tulee tehdä viimeistään tuntia ennen asianomaisen lajin jakson alkua 

sähköpostilla osoitteeseen kijaheitto@hotmail.com tai kilpailupaikalla ajanottokeskukseen. 

Jos peruutus tehdään myöhemmin kuin yhtä tuntia ennen asianomaisen lajin jaksoa, 

peruutusmaksu on ilmoittautumismaksu kolminkertaisena (27€). 

Uimarille, joka jää pois jonkin lajin loppukilpailuista, eikä ole peruuttanut osanottoaan edellä 

mainitulla tavalla, määrätään uimarin edustamalta seuralta perittävä sakkomaksu, joka on 

suuruudeltaan ilmoittautumismaksu kymmenkertaisena (90€). Sakkomaksun laskuttaa 

Suomen Uimaliitto. 

Osallistujalistaan on merkattu JÄL uimarit kenen nouseminen finaaliin on vahvistamatta, 

Lista näistä löytyy myös livetiming tiedostot osiosta "Vahvistettavat finaaliin nousijat". 

Vahvistattehan tai peruttehan nämä viipymättä (sähköposti: kijaheitto@hotmail.com). 

 

VIESTIJOUKKUEIDEN KOKOONPANOT 

Viestijoukkueiden kokoonpanomuutokset tulee tehdä viimeistään tuntia ennen 

asianomaisen lajin jakson alkua. Muutokset tehdään kirjallisesti ajanottokeskukseen.  

Viestijoukkueeseen voidaan vaihtaa uimari, jolla ei ole henkilökohtaista lajia.  

Mikäli uimari on äkillisen pakottavan syyn vuoksi estynyt osallistumasta viestiin, hänen 

tilalleen voidaan kilpailunjohtajan päätöksellä kilpailulääkärin esityksestä vaihtaa toinen 

uimari myös tämän aikarajan jälkeen. 
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VERRYTTELY 

Uimahallissa on useita altaita käytettävissä verryttelyyn. Verryttelyaika kilpailualtaassa alkaa 

kaikkina aamuina klo 8.30 ja päättyy 10 minuuttia ennen kilpailun alkua. Verryttelyaika 

ennen iltajaksoja alkaa perjantaina ja lauantaina klo 15:30 ja sunnuntaina klo 14:30, ja 

loppuu 10 minuuttia ennen kilpailun alkua. Räpylät ja snorkkelit ovat kiellettyjä verryttelyn 

aikana kisa-altaassa.  

Rata 1 sprintti. Selkäuinnin lähtöteline radalla 1. 

Rata 2 Race pace. 

Kilpailujen aikana verryttely tapahtuu 50 m altaan valvomon puoleisessa päädyssä ja 25 m 

altaassa. HUOM! Perjantain aamujakson aikana ainoastaan 50 m altaan valvomon 

puoleisessa päädyssä. Muut altaat eivät ole uimarien käytössä. 

Torstaina on verryttelylle varattu kaksi rataa klo 18.30-20.30 kilpailualtaasta. Uimareiden 

tulee tuolloin maksaa normaalisti sisään halliin. 

UIMAREIDEN JÄRJESTÄYTYMINEN  

Kokoontuminen perjantain aamujakson startteihin tapahtuu 50 m altaan matalan pään 

katsomon alle. Kaikkien muiden jaksojen kokoontuminen startteihin tapahtuu 25m altaalla, 

laajennusosan puolella. Uimari saa olla järjestäytymispaikalla noin 10 minuuttia ennen omaa 

eräänsä, ei aikaisemmin välttääksemme ruuhkia. Uinnin jälkeen poistuminen allasalueelta 

tapahtuu vain katsomon puolelta. Kilpailuissa on käytössä ns. ylilähetys, kuumia eriä lukuun 

ottamatta. Kilpailussa ei ole käytössä vesiämpäreitä. Jokainen uimari huolehtii uimapuvun 

mahdollisesta kastelemisen omasta vesipullosta. 

KATSOMOTILAT  

Yläkatsomo on varattu yleisölle. Katsomotilaan pääseminen edellyttää koronapassin 

esittämisen. Yläkatsomo ei ole uimareiden tai valmentajien käytössä. Yläkatsomon 

porrasalueet tulee pitää vapaana ja tyhjinä. Kaiteelle ei saa ripustaa mitään. 

Alakatsomo on ainoastaan uimarien ja valmentajien käytössä. Allasalueella ei saa liikkua 

ulkojalkineissa. Joukkueet pitävät oman alueensa siistinä ja keräävät roskat jakson päätyttyä 

roskiin. 

LÖYTÖTAVARAT 

Löytötavarat kerätään ala-aulassa sijaitsevaan kisakansliaan. Kisojen jälkeen löytötavaroita 

säilytetään kaksi viikkoa ja niitä voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta toimisto@uita.fi.  
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PYSÄKÖINTI / BUSSIT  

Pysäköi autosi pysäköintialueen liikennemerkkien mukaisesti. Uintikeskuksen 

pysäköintialueella on kolmen tunnin aikarajoitus, muistathan pysäköintikiekon! Alueella on 

aktiivinen pysäköinnin valvonta. Hallin sisäänkäynnin edustalla oleva kääntöalue on 

ehdottomasti jätettävä tyhjäksi!  

KAHVIO 

Uimahallin Aqua Kahvio 1. kerroksessa on uimarien ja valmentajien käytössä kilpailujen ajan. 

Kahvio tarjoaa lounasta ja jos tulee tarpeeksi etukäteis-varauksia niin myös päivällistä. 

30.11. mennessä varattu lounas / päivällinen maksaa 8,50€. Sen jälkeen ostetut ruuat 10€. 

Lounas/päivällis- kyselyt sekä varaukset myynti@aquakahvio.fi 

Valmentajille on altaan puolella lähtöpäässä järjestetty Coaches’ Corner, missä on tarjolla 

kahvia ja pientä purtavaa. Cornerin aukioloajat on merkitty alueella.  

KISALÄÄKÄRI  

Kisalääkäriin saa tarvittaessa yhteyden kisakanslian kautta. 

 

 Kisaonnea kaikille uimareille! 

mailto:myynti@aquakahvio.fi

