
KILPAILUOHJEET CETUS GP Rintauinti 

ESPOO 22.11.2020 
Päivitetty  

- 

KILPAILUPAIKKA 

Espoonlahden uimahalli, Espoonlahdenkuja 4, 02320 Espoo, p. 09-81657562 

 

ERITYISOHJEET COVID-19  

- Kilpaileminen ja toimitsijatehtäviin osallistuminen ainoastaan täysin terveenä on ehdoton 
vaatimus. Jos olet kuume- tai flunssaoireinen, pysy kotona 

- Kilpailun aikana edellytetään kaikkien 15-vuotta täyttäneiden käyttävän omaa mukanaan 
tuomaansa kasvomaskia olleessaan hallin aulatiloissa, katsomossa ja pukuhuoneissa 
Myös alle 15-vuotiaille suositellaan kasvomaskin käyttöä. 

- Huolehdi käsihygieniasta pesemällä kätesi huolellisesti käyttämällä saippuaa ja vältä 
tarpeetonta pintojen koskettelua. Uimahalliin tulijan tulee desinfioida kädet halliin 
saavuttaessa. 

- Aivastaminen tai yskiminen tulee suorittaa nenäliinaan tai hihaan. Käytetty nenäliina tulee 
viedä välittömästi roska-astiaan ja kädet tulee pestä huolellisesti 

- Muista turvavälit, älä ole lähikontaktissa muihin ja vältä ruuhkaisia tilanteita  
- Kilpailu käydään ilman katsojia eli hallissa ovat paikalla ainoastaan kilpailijat, valmentajat ja 

toimitsijat sekä hallin henkilökuntaa 
- Kilpailijoita pyydetään poistumaan hallista mahdollisimman pian urheilusuorituksen 

päättymisen jälkeen 
- Kilpailutapahtumaan osallistuva sairastuessa kesken kilpailun, poistu yleisistä tiloista ja ilmoita 

siitä valmentajalle, jonka tulee informoida kisatoimistoa. Valmentajat ja uimarin vanhemmat  
huolehtivat sairastuneiden uimareiden valvonnasta ja kotiuttamisesta.  

- Pukuhuoneissa tulee mahdollisuuksien mukaan olla käyttämättä vierekkäisiä kaappeja 
 
 

KISATOIMISTO 

Kisatoimisto sijaitsee katsomon ylätasanteen starttipäädyssä. 

Cetus-kauppa ei ole avoinna kilpailun aikana. 

Kisatoimisto on avoinna jakson ajan alkaen kello 1700 ja suljetaan viimeisen lajin alkaessa. 

 

 

 

 

 

 



AIKATAULU 

Kilpailun aikataulu löytyy LiveTiming-järjestelmästä. Jakson aikana aikatauluun tulevista 

merkittävistä muutoksista tiedotetaan kuulutuksin. Kilpailu uidaan 25 m altaassa. 

1700-  Rakentaminen 

1740-1820 Verryttely  

1825 Toimitsijamarssi 

1830  Kilpailujakso alkaa 

 

RAJOITUKSET OSALLISTUMISEEN 

- 

PALKINNOT 

- 

VERRYTTELY 

Verryttely kilpailun aikana tapahtuu opetusaltaassa ja altaan kahvion päädyssä. 

Kilpailualtaassa ei saa käyttää räpylöitä tai lättäreitä. 

 

JÄLKI-ILMOITTAUTUMINEN 

Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista kilpailupaikalla kello 1730 asti. 

 

PERUUTUKSET 

Kilpailijan osallistuminen yhteen tai useampaan lajiin voidaan peruuttaa.  

Peruutukset on tehtävä sähköisesti ilmoittautumisjärjestelmässä, jossa peruutukset voi tehdä 

ilmoittautumisajan päättymiseen asti. 

Ilmoittautumisajan päätyttyä peruutus tulee tehdä kilpailun järjestäjälle sähköisessä peruustus 

järjestelmässä tai kirjallisesti kisatoimistossa kello 1730 mennessä.  

 

KERÄILY 

Uimareita pyydetään välttämään tarpeetonta oleskelua erityisesti ensimmäisen keräilypisteen 

yhteydessä. 

Lähtöalueelle siirtyminen tapahtuu kolmannesta keräilypisteestä johdettuna erä kerrallaan. Uinnin 

jälkeen poistutaan altaan katsomon puoleista sivua pitkin. 

 

 

 



YLEISÖKATSOMO 

Katsomo ei ole kilpailun aikana avoinna yleisölle. Uimarit ja valmentajat voivat käyttää katsomoa 

huomioiden mahdollisuuksien mukaan etäisyydet.  

Lasipurkkien vieminen katsomoon ja allasalueelle on kielletty loukkaantumisriskin vuoksi. 

Jokaista katsomossa vierailijaa pyydetään huolehtimaan katsomon siisteydestä ja laittamaan roskat 

roskiksiin. 

Kilpailussa on käytössä SuperLive-kanava. 

 

VALMENTAJAKATSOMO 

Valmentajat voivat seurata uinteja paikaltaan myös altaan ja yleisökatsomon välisellä käytävällä 

seinän vieressä. Kirittäminen tällä alueella on kielletty. Alueella on huomattava uimareiden ja 

ratatuomareiden liikkuminen ja alue ei tarkoitettu pidempi aikaiseen oleskeluun. 

 

TULOSPALVELU 

Kilpailuissa käytetään sähköistä tulospalvelua LiveTimingissä.  

 

PARKKIPAIKAT 

Uimahallin parkkipaikalla ei ole kilpailun aikana pysäköintiajan valvontaa. Muuten alue on 

pysäköinnin valvonnan piirissä ja alueella on aluepysäköintikielto. Viereisen kuntosalin parkkipaikat 

ovat ainoastaan kuntosalin asiakkaiden käytettävissä. 

Lisäparkkipaikkoja on saatavilla Espoonlahden lukion parkkipaikalla (Opettajantie 3, uimahallin 

takana), josta on n. 500 m kävelymatka hallille sekä Storängens skolan pihalla (Espoonlahdentie 10), 

josta on noin 200 metrin matka uimahallille metsän läpi kävelytietä. 

 

Tervetuloa GP-sarjan toiseen kisaan!   

 

 


