
 
Santa claus –uinnit KISAOHJE 
 
Rovaniemellä  16.10.2021 
 
 

Erityisohjeet COVID-19  

• Kilpaileminen ja toimitsijatehtäviin osallistuminen ainoastaan täysin terveenä 
on ehdoton vaatimus. Jos olet kuume- tai flunssaoireinen, tai mahdollisesti al-
tistunut COVID-19 virukselle, pysy kotona. 

• Kilpailun aikana suositellaan kaikkien yli 16-vuotiaiden käyttävän omaa muka-
naan tuomaansa kasvomaskia olleessaan hallin aulatiloissa, katsomossa ja pu-
kuhuoneissa. 

• Huolehdi käsihygieniasta pesemällä kätesi huolellisesti käyttämällä saippuaa 
tai desinfioimalla kätesi 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 huolelli-
sesti. 

 
 

Kisakanslia  Kisakanslia sijaitsee Uimahallin aulassa klo 8.30 asti, sen jälkeen kisakanslia on altaan 
reunalla tulostoimiston yhteydessä. Kisakanslia avataan klo 8.00. 

 
 

Avaimet Pukukaappien avainkortit / avaimet jaetaan seuroille keskitetysti seuran nimellä va-
rustetussa kirjekuoressa. Kirjekuoret jaetaan kisakansliasta klo 8.30 asti ja sen jäl-
keen altaan reunalta tulostoimistosta. Avaimet palautetaan kilpailun päätyttyä seura-
kohtaisesti kootusti tulostoimistoon. Kadonneista ja/tai palauttamatta jäävistä avai-
mista tai avainkorteista peritään 10 €/avain. 

 
 

Kilpailuaikataulu ja lähtölistat 

Kilpailun aikataulu ja lähtölistat löytyvät Live Timing –järjestelmästä sekä yläkertaan 
menevästä portaikosta ja allasalueella lasten altaan viereiseltä seinältä. Jakson aikana 
aikatauluun tulevista merkittävistä muutoksista tiedotetaan kuulutuksin. Uimahallin 
ovet aukaistaan 8.00, kisaveryttely kisa-altaassa aamujaksolla klo 8.20 - 9.20 ja kil-
pailut alkavat 9.30. Iltajaksolla kisaverryttely on klo 14.50 - 15.50 ja kilpailut alkavat 
klo 16.00. 

 
 
Verryttely  Verryttelyaikana rata nro. 6. on varattu starttien harjoitteluun ja 25m aikojen otta-

miseen uimareilta. Muilta radoilta lähtötelineeltä hyppääminen on ehdottomasti kiel-
lettyä! 

 



Peruutukset ja jälki-ilmoittautumiset 
 

Peruutukset (punainen lomake) ja jälki-ilmoittautumiset (keltainen lomake) tulospalve-
luun/ajanottoon viimeistään tuntia ennen jakson alkua allekirjoituksella ja nimensel-
vennöksellä varustettuna ( 1. jakso klo 8.30 ja 2. jakso klo 15.00 mennessä. ). 

 
Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista vain, jos erissä on tilaa. Jälki-ilmoittautumis-
maksu on kolminkertainen starttimaksu. 
 
PERUUTTAMATTOMISTA poisjäänneistä peritään seitsemänkertainen ( 7x )  start-
timaksu. 

 
 
Viestijoukkueet Viestijoukkueiden kokoonpanot tai muutokset jo aiemmin ilmoitettuun kokoonpanoon 

(vihreä lomake) on toimitettava tulostoimistoon 
• Lajit 7./8. viimeistään klo 10.00 
• Lajit 31./32. viimeistään klo 17.00.  

 
 

Kokoontuminen Kokoontuminen 5 min ennen lähtöä altaan syvän päädyn vieressä olevalle kokoontu-
mispaikalle. Järjestelijä kokoaa kilpailijat kokoontumispaikalla erittäin ja ohjaa läh-
töpaikalle. 

 
 

Tulokset Tulokset ovat esillä ala-aulassa ja allasalueella lastenaltaan luona olevalla seinällä. 
Tulokset löytyvät myös Live Timing –järjestelmästä. 

 
 

Palkinnot  Palkinnot jaetaan henkilökohtaisissa lajeissa joka lajin kolmelle parhaalle uimarille. 
Viesteissä mitalit kolmelle parhaalle joukkueelle. 

 
 
 

Kisalääkäri  Kilpailun aikana tulostoimistosta löytyy ensiaputarvikkeet. Kilpailuissa on paikalla myös 
kisalääkäri, jonka puhelinnumero löytyy tulostoimistosta.  

 
 

Parkkipaikat  Kilpailupäivänä Uimahallin parkkipaikat eivät ole pysäköinnin valvonnan piirissä.  

HUOM! Ei koske tien toisella puolella olevaa parkkipaikkaa!! 

 
 
 

Tervetuloa 
 

Swimming Club Rovaniemi 


