
 

Tervetuloa Kemiin IKM-aluekarsintoihin! 

 Toivomme, että jokainen kilpailija ja valmentaja pitävät omalta osaltaan 
huolta yleisestä siisteydestä. Huomioikaa, että roskat laitetaan roskakoriin 
katsomossa ja muissa tiloissa. Näin takaamme kaikille mukavat ja viihtyisät 
olosuhteen kisojen onnistumiselle ja hyville suorituksille 

Kilpailuaikataulu Perjantain iltajakso klo 18:00  
Lauantain aamujakso klo 10:00  
Lauantain iltajakso klo 17:00  
Sunnuntain aamujakso klo 10:00  
Sunnuntain iltajakso klo 16:00 
 

Kilpailukanslia Kanslia avataan perjantaina 4.11. klo 15:15. Muulloin kanslia avataan 
puolitoista tuntia ennen kunkin kilpailujakson alkua ja suljetaan puoli tuntia 
jakson päättymisen jälkeen.  
Kisakanslia sijaitsee lippukassalla 
 

Seurakirjeet Seuran joukkueenjohtaja kuittaa seurakirjeen, josta löytyy peruutus- ja 
viestijoukkueen ilmoituslappuja. Pukukaappien avaimet löytyvät myös 
seurakuoresta. Kaikki avaimet palautetaan samalla kertaa kisojen päätyttyä. 
Kadonneista avaimista joudumme perimän uimahallin laskuttaman 25 EUROA 
/ kpl 

Verryttely Perjantai klo 16.30-17:45.  
Aamujaksot la ja su klo 8:30-9:50. 
Lauantain iltajakso klo 15:30-16:50.  
Sunnuntain iltajakso klo 14:30-15:50.  
Verryttelyn ajan rata 1 on varattu ns. piikkiradaksi. 
Kilpailun aikana verryttely tapahtuu toiminta-altaassa. 

Joukkuejohtajien 
kokous 

Pidetään perjantaina klo 16.30 kuntosalissa joka sijaitsee lippukassan 
läheisyydessä. 

Peruutukset Peruutukset on tehtävä kirjallisena ja toimitettava kilpailukansliaan 
viimeistään 60 min ennen sen jakson alkua, jossa peruutettava laji on. 
Myöhemmin kuin 60 min ennen peruutettavan lajin jakson alkua tehdyissä 
peruutuksissa peruutusmaksu on ilmoittautumismaksu kolminkertaisena 
(21 €).  Lääkärintodistus vapauttaa tästä 3 kertaisesta maksusta. 

Viestijoukkueet Viestijoukkueiden kokoonpanojen ja uintijärjestyksen muutokset on 
ilmoitettava kirjallisesti kilpailukansliaan ehdottomasti viimeistään 60 min 
ennen sen jakson alkua, jossa viesti uidaan.  

Lähtölistat Seurakuorissa on lähtölistat. Niitä on myös myynnissä kilpailukansliassa. 
Osallistujaluettelot ja lähtölistat ovat nähtävissä myös LiveTimingissa 
 

Tulospalvelu / 
LiveTiming 

Tulokset julkaistaan LiveTimingissä ja uimahallin seinällä heti niiden 
valmistuttua. Valtakunnalliset tulokset julkaistaan Uimaliiton IKM-sivuilla. 
 

Eriin 
kokoontuminen 

Kokoontuminen lajeihin tapahtuu lasten altaan läheisyydessä. 
Aikataulu on vain ohjeellinen! Seuraa kisojen kulkua jotta et myöhästy 
lähdöstäsi. 

Palkintojen jako  
(T10, T11, P11, 
P12) 

Palkintojenjaon ajankohta näkyy kilpailukutsussa ja lähtölistoissa. Palkittavien 
on tultava viivyttelemättä valmiiksi palkintojenjakopaikan läheisyyteen ja 
oltava valmiina, kun palkintojenjako alkaa. Seuratkaa myös kuulutuksia! 
 

 


