
 
 

   

Uinnin aluekilpailut 18-20.6.2021 

Impivaaran uimahalli 50 m, Turku 

 
Yleisö ei pääse seuraamaan kilpailuja uimahallille, mutta kisoja voi seurata LiveTiming-palvelussa. Vierailevat 

toimitsijat ovat tervetulleita kisoihin, ilmoittautua voi täältä. 

 

Kilpailuissa noudatetaan koronaviruspandemian vuoksi voimassa olevia THL:n, AVI:n, VSSHP:n ja Turun kau-

pungin ohjeita ja rajoituksia. Järjestäjät pidättävät oikeuden rajata osallistujamääriä epidemiatilanteen sitä 

vaatiessa. Kilpailupaikalle pääsevät ainoastaan kilpailijat, valmentajat, toimitsijat, sekä muut tapahtuman to-

teutuksen kannalta välttämättömät henkilöt. Kaikkien paikalle saapuvien on oltava ehdottomasti terveitä!  

 

Koronavirustilanne saattaa aiheuttaa muutoksia viranomaismääräyksiin lyhyelläkin varoitusajalla. Mikäli 

määräysten muuttumisella on vaikutusta kilpailujen läpiviemiseen, siitä tiedotetaan osallistuville seuroille 

niin nopeasti kuin mahdollista. 

 

Uimahallin sisätiloissa kaikkien, myös alle 15-vuotiaiden, on käytettävä maskia tai visiiriä kilpailutilannetta 

ja verryttelyuintia sekä ruokailua lukuun ottamatta.  Suojavarusteesta saa luopua vasta suihkuun mennes-

sään ja sitä pitää ryhtyä käyttämään heti suihkusta pukuhuoneeseen tultuaan. Kilpailijoiden on käytettävä 

maskia/visiiriä vielä keräilyyn tullessaan. Ainoastaan terveydelliset syyt ovat pätevä peruste maskin / visiirin 

käyttämättä jättämiselle. Kilpailijoiden toivotaan poistuvan hallilta mahdollisimman nopeasti oman kilpailu-

suorituksen jälkeen. 

 

COVID19-ohjeet 

Kilpailun järjestelyissä huomioidaan voimassa olevat viranomaisten, Turun kaupungin ja Uimaliiton ohjeis-

tukset koskien COVID-19 epidemiaa. 

• Kilpaileminen ja toimitsijatehtäviin osallistuminen ainoastaan täysin terveenä on ehdoton vaatimus. 

Jos olet kuume- tai flunssaoireinen, tai mahdollisesti altistunut COVID-19 virukselle, pysy kotona. 

• Kilpailun aikana edellytetään kaikkien käyttävän omaa mukanaan tuomaansa kasvomaskia ollees-

saan hallin aulatiloissa, katsomossa ja pukuhuoneissa. 

• Huolehdi käsihygieniasta pesemällä kätesi huolellisesti käyttämällä saippuaa ja vältä tarpeetonta pin-

tojen koskettelua. Uimahalliin tulijan tulee desinfioida kädet halliin saapuessaan.  

• Aivastaminen tai yskiminen tulee suorittaa nenäliinaan tai hihaan. Käytetty nenäliina tulee viedä vä-

littömästi 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 toimitsi-

jat sekä hallin henkilökuntaa. 

• Kilpailijoita pyydetään poistumaan hallista mahdollisimman pian urheilusuorituksen päättymisen jäl-

keen.  

• Kilpailutapahtumaan osallistuva: Jos sairastut kesken kilpailun, poistu yleisistä tiloista ja ilmoita siitä 

valmentajalle, jonka tulee informoida kisatoimistoa. Osallistuvat seurat huolehtivat omien sairastu-

neiden uimareidensa valvonnasta ja kotiuttamisesta.  Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa 

ohjeistusta viranomaisohjeistuksen mukaisesti. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WZCBTgUbrRA7OF4LMOIUWIpeTd3fiqiAaY8C9ypsPFI/edit#gid=0


 
 

   

Kilpailujen aikataulu: 

Jakso 1. Perjantai 18.6. klo 11:30 Jakso 2. Perjantai 18.6. klo 16:00 

Jakso 3. Lauantai 19.6. klo 11:30 Jakso 4: Lauantai 19.6. klo 16:00 

Jakso 5. Sunnuntai 20.6. klo 11:30 Jakso 6. Sunnuntai 20.6. klo 16:00 

 

Varsinaisina kilpailupäivinä 18.–20.6. uimahalli on suljettu yleisöltä. Hallissa on kuitenkin käynnissä uimakou-

luja ja kursseja kilpailujen aikana. Kilpailuihin osallistujat eivät saa häiritä muita hallin käyttäjiä. Hallin liukuovi 

(pääovi) on auki päivittäin klo 10:00-11:30 ja 14:30-17:00. Muina aikoina kulku on pääoven vieressä olevan 

sivuoven kautta. Ovista kuljettaessa on muistettava turvavälit ja vältettävä tungosta. Käsihygieniasta pitää 

huolehtia ja kaikissa hallin sisätiloissa on pyrittävä säilyttämään turvavälit ja välttämään tarpeetonta kanssa-

käymistä muiden seurojen edustajien kanssa. 

 

Kilpailukanslia avataan puolitoista tuntia ennen kunkin jakson alkua. Seuroille ei jaeta paperisia lähtölistoja. 

Verryttely kisa-altaassa alkaa 90 min ennen ja päättyy 10 min ennen kunkin jakson alkua. Kilpailujen aikana 

voi verrytellä 25 m:n altaassa pe 18.6. radoilla 3–6 ja 19.–20.6. radoilla 4–7. Seurasta yksi edustaja tulee 

kuittaamaan avainrannekkeet ja jakaa ne joukkueelle. Ranneke palautetaan, kun hallilta poistutaan viimeistä 

kertaa. Palauttamatta jätetyistä rannekkeista veloitetaan 30 € / kpl. Hallilla liikuttaessa ranneketta on käy-

tettävä koko ajan verryttelyä ja kilpailusuoritusta lukuun ottamatta. 

 

Eriin kokoontuminen on lastenaltaan puolella. Kuumat erät marssivat sisään musiikin säestyksellä. Kilpai-

luissa ei jaeta palkintoja. 

 

Ensiapu päivystää 50 m altaan puolivälissä naisten ja miesten pukuhuoneeseen johtavien sisäänkäyntien vä-

lissä olevissa esteettömissä tiloissa. 

 

Allashallin puolelle ei saa mennä ulkojalkineissa eikä sisäjalkineissa saa käydä ulkona. Roskia ei saa jättää 

katsomotiloihin tai altaiden reuna-alueille, ei myöskään suihku- ja pukutilojen lattialle tai penkeille. Uimapu-

kuja ei saa kuivattaa saunoissa. 

 

Kisaruokailusta vastaa uimahallin Kahvila Otava, josta ruokailut on varattava ennakkoon (info@kahvila-

otava.fi). Ruokajonossa ja ruokaillessa pitää erityisesti muistaa käsihygienia ja riittävät turvavälit. Kahvilassa 

ei saa oleskella muulloin kuin ruokailun aikana. 

 

Peruutukset ja viestijoukkueiden kokoonpanot ilmoitetaan sähköisessä järjestelmässä viimeistään tuntia 

ennen sen jakson alkua, jossa kyseinen laji on. Mikäli viestijoukkueen kokoonpano ja uintijärjestys säilyy täs-

mälleen samana kuin ilmoitettu Tempukseen, sitä ei tarvitse ilmoittaa uudestaan. 

 

 

 

TERVETULOA KISOIHIN! 
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