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Järjestäjä KUS-GSS

KILPAILUKANSLIA sijaitsee uimahallin pääovien läheisyydessä ja avautuu lauantaina klo: 9.00.
Verryttelyn jälkeen Klo:10.50 -> kilpailukanslia sijaitsee Wellamo kokoustilassa, sisäänkäynnin 
vieressä.

SEURAKUORET jaetaan kilpailukansliasta. Avainkortit tulee palauttaa kilpailujen päättyessä
seurakuoressa kilpailukansliaan → Wellamoon.

JOUKKUEENJOHTAJIENKOKOUS
Kilpailunjohtaja pitää joukkueenjohtajienkokouksen klo: 10.15 alkaen Kokoustila Wellamossa. 
Altaiden puolelta käynti kierreportaiden vierestä ja sisääntuloaulasta oikealla pukuhuone 
käytävällä.Kaikista seuroista tulee olla vähintään yksi edustaja paikalla. 

VERRYTTELY alkaa 60 min ennen kilpailujakson alkua ja päättyy 10 min ennen jakson alkua.
Rata 8. varataan startteja varten ja rata 1. Race pace-käyttöön. Ennen verryttelyä, tulee 
uimareiden peseytyä huolellisesti ilman uimapukua – uimahallin hygienia sääntö!
Kilpailun aikana verryttely on mahdollista hyppyaltaassa. Lasten opetusallas ei ole uimareiden
käytössä!

KOKOONTUMINEN eriin tapahtuu lastenaltaan edessä. Uimareiden tulee olla paikalla hyvissä
ajoin ennen omaa starttia. Järjestelijät saattavat uimarit lähtöpaikalle. Lähtölistat löytyvät miesten
ja naisten pukuhuoneiden altaanpuoleisen sisäänkäynnin seinästä. 

KILPAILUN KULKU
Kilpailu uidaan ylilähdöillä, lukuunottamatta selkäuinti lajeja, allas tyhjennetään aina ennen 
seuraavaa erää.

VIESTIJOUKKUEET JA PERUUTUKSET
Viestijoukkueiden kokoonpano ja peruutukset tulee ilmoittaa sähköisesti seuran tunnuksilla tai 
kirjallisesti kilpailukansliaan vähintään 60 min ennen kilpailujakson alkua. Tämän jälkeen peruutus 
on mahdollista vain pakottavista syistä, osallistumismaksua ei palauteta missään tapauksessa.

VALMENTAJA KAHVIT
Valmentajille on kahvia ja pientä syötävää tarjolla Kokoustila Wellamon pukuhuonetilassa. Käynti 
altaiden puolelta on katsomon kierreportaiden vierestä.

TULOKSET laitetaan nähtäville allastiloissa märkäkahvion seinälle sekä ylätasanteelle katsomon
seinälle.

RUOKAILU
Café Eden on avoinna kilpailujen ajan.

LÖYTÖTAVARAT
Kilpailukansliasta löytyy laatikko löytötavaroille. Kilpailujen jälkeen löytyneet tavarat toimitetaan
Kokkolan Uimaseuran varastoon. Tiedustelut puh. 050-3215623 / Katja Härkönen.

HUOM!
Kaikenlainen ruokailu uimahallin allastiloissa on ehdottomasti kielletty Vesiveijarin yleissääntöjen
mukaisesti. Käynti yläkatsomoon uimahallin pukuhuonekäytävän ja Medirexin tilojen kautta.
Allastiloissa saa käyttää vain puhtaita kenkiä, eikä niillä tule liikkua muissa tiloissa: mm. käytävät,
yläkatsomo, kahvio tai ulkotilat. Tämä sääntö uimahallin hygienia syistä.
Medirexin tilat ovat vain läpikulkua varten, tiloissa ei myöskään saa syödä eväitä.
Muovisia kasveja ei saa repiä/rikkoa, ilkivaltaa tehnyt henkilö on korvausvelvollinen.


