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KILPAILUINFO 

Tervetuloa Rollo-uinteihin Hyvinkäälle! 

Kisa-alue avoinna 
Kisa-alue avataan perjantaina klo 13 ja lauantaina ja sunnuntaina klo 8 ja suljetaan 30 minuuttia iltajaksojen 
päättymisen jälkeen.  

Kisa-altaassa voi verrytellä vain kisaverryttelyjen aikaan. Sisäaltaat ovat käytettävissä verryttelyyn kisajaksojen 
aikana.  

Lauantaina ja sunnuntaina jaksojen välissä sisähallin altaat ja kisa-altaan ympäristö on yleisöltä suljettu. 
Ulkouimalan nurmialueet ja lasten allas, pukuhuoneet, wc:t ja kahvio ovat käytettävissä jaksojen välissä. 
Uimalassa saa siis oleskella, mutta muut allas-alueet kuin lasten allas rahoitetaan tauon ajaksi. 

Kilpailuaikataulu 
Kilpailujaksot alkavat perjantaina klo 15.30, lauantaina klo 9.30 ja 16.30, sunnuntaina klo 9.30 ja 15.30. Jaksot 
kestävät noin 3½-4 tuntia. Aikataulut ovat vain arvio kilpailun kulusta. Uimarit vastaavat itse siitä, että seuraavat 
kisan kulkua ja ovat ajoissa paikalla. 

Verryttelyaika 
Verryttely alkaa 1h 10 min ennen jakson alkua ja päättyy 10 min ennen jakson alkua. Rata 1 varataan startteja ja 
ajanottoja varten. Rata 2 on kilpavauhtinen race pace -rata.  

Kilpailujaksojen aikana kilpailijat voivat verrytellä sisähallin altaissa. Ulkouimalan hyppyallas ei ole käytössä 
missään vaiheessa. 

Perjantaina on mahdollista verrytellä kisa-altaassa klo 9 ja 13 välillä, mikäli laite-asennukset sen sallivat. Kisa-
alueelle on pääsy siksi aikaa, mutta varsinaisia peseytymis- ja säilytystiloja ei silloin voida järjestää. Seurakuoria 
ja vaatekaappien avaimia aletaan jakaa perjantaina klo 13 Rollo-toimistossa, sisäuimalan sisääntuloaulassa. 

Kilpailukanslia 
Kilpailukanslia on avoinna aina kisa-alueen ollessa avoinna. Kilpailukanslia sijaitsee uimavalvontakopissa kisa-
altaan lähtöpäässä. Puhelin: 040 5610 285. Kilpailukanslia ei ole yleisön infopiste vaan sitä varten on Rollo-
toimisto sisäuimalan sisääntuloaulassa. 

Joukkuejohtajien kokous 
Säännöt edellyttävät jokaisen kilpailuun osallistuvan joukkueen edustusta kokouksessa. Kokous pidetään 
perjantaina klo 13.00 kuntosalilla sisähallin toisessa kerroksessa. Kulku uimalan pääovesta tai ulkouimalasta 
käsin kahvion läpi. Joukkueenjohtajien kokouksessa pyydetään ilmoittamaan tieto, montako valmentajaa 
seuralla on kilpailussa mukana. 

Rollo-toimisto 
Rollo-toimisto toimii kilpailijoiden, ohjaajien, valmentajien ja yleisön infopisteenä yleisiin tapahtumaan 
liittyvissä asioissa sekä löytötavaratoimistona. Se sijaitsee sisäuimalan sisääntuloaulassa ja on avoinna 
kisaviikonloppuna pe klo 13 alkaen, la ja su klo 8 alkaen ja se suljetaan aina 30 minuuttia kunkin iltajakson 
päättymisen jälkeen. Rollo-leirin aikana se on avoinna ma-ti klo 8-18 ja ke klo 8-13. 
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Seurakuoret ja avaimet 
Seurakuoria jaetaan Rollo-toimistossa perjantaina klo 13 alkaen ja lauantaiaamuna klo 8 alkaen. Kuoret 
sisältävät kilpailuinfoa valmentajille. Lähtölistoja ei tulosteta etukäteen, sillä ne eivät ole lopulliset ennen kuin 
lähempänä kilpailujakson alkua. Alustavia lähtölistoja pidetään ilmoitustauluilla ja LiveTimingissa, ja ne 
korvataan ajantasaisilla heti, kun lopulliset listat valmistuvat. Valmentajien on mahdollista saada lähtölistojen 
tulosteita kilpailukanslian luota, kun kuulutetaan niiden olevan valmiita.  

Seurakuorissa jaetaan myös uimareille avaimia sisähallin pukutilojen kaappeihin. Kaikille uimareille ei ole 
kaappeja. Seurat saavat avainrannekkeita suhteessa uimarien määrään. Ulkouimalan huoltorakennuksessa 
olevien pukutilojen lokeroita voivat käyttää vain uimarit, joille ei riitä kaappia sisäuimalan pukutiloista. 
Ulkouimalan pukuhuoneiden lokeroihin tarvitaan oma 50 sentin kolikko tai sen kokoinen prikka. Jokainen vastaa 
omaisuudestaan itse. Arvoesineitä ei kannata säilyttää valvomatta.  

Seurakuorissa jaetut pukukaappien ja lokeroiden avaimet saa pitää seuran hallussa koko kisan ajan. Kaapeissa ei 
kuitenkaan saa säilyttää mitään märkää tavaraa yön yli. Kisan päätteeksi avaimet palautetaan valmentajien 
seurakuorissa sisäuimalan sisääntuloaulassa olevaan Rollo-toimistoon. Palauttamatta jääneestä avaimesta 
peritään seuralta 5 euron korvaus. 

Pesutilat ja saunat 
Peseytymistilat ja saunat löytyvät sisäuimalasta. Suihkuja on myös ulkouimalan alueella. 

Erien keräily ja startit 
Erien keräily tapahtuu 15 minuuttia ennen oman erän starttia. Keräily sijaitsee ulkouimalassa hyppyaltaan 
luona. Kisa-altaan lähtöpää on keräilyn lähellä, altaan eteläpäässä. Valmentajien kannattaa huomauttaa 
uimareille, että lähtöpää on 1,3 m syvä ja kehottaa harjoittelemaan verrassa myös sopivia lähtöhyppyjä. Muut 
kuin kuumat erät lähetetään ylilähdöillä. 

Peruutukset 
Kilpailijan tai viestijoukkueen osanotto yhteen tai useampaan lajiin voidaan peruuttaa. Peruutukset tehdään 
sähköisen peruutusjärjestelmän (WinGrodan Sync) kautta. Tunnukset ja ohjeet sen käyttöön lähetetään 
Octossa ilmoitetuille valmentajille ja jaetaan seurakuorissa. Kilpailua edeltävinä päivinä peruutuksesta voi 
ilmoittaa sähköpostitse osoitteella rollot@uimaseura.fi.  

Peruutukset on tehtävä viimeistään tuntia ennen kyseisen kilpailujakson alkua. Tämän jälkeen peruutus on 
mahdollista vain pakottavista syistä. Myöhemmin kuin tuntia ennen alkukilpailun alkua tehdystä peruutuksesta 
kilpailun järjestäjä on oikeutettu perimään kolminkertaisen starttimaksun suuruisen peruutusmaksun (21 €). 
Pakottavasta syystä (lääkärintodistus) tehdystä peruutuksesta ei peritä peruutusmaksua. Peruuttamattomasta 
poisjäännistä laskutetaan yhdeksänkertainen ilmoittautumismaksu (63 €), eikä uimari ole enää saman päivän 
aikana oikeutettu osallistumaan mihinkään lajiin, ei edes viesteihin.  

Peruutukset eivät näy alustavissa lähtölistoissa. Lopulliset erälistat voi tarkistaa kilpailun alkaessa 
ilmoitustauluilta ja LiveTimingista. Valmentajille voidaan myös tarvittaessa tulostaa lähtölistoja – 
kisatoimitsijoiden saatua ensin listansa. Valmentajat voivat noutaa lähtölistan kisakanslian läheisyydestä, kun 
niiden kuulutetaan olevan valmiita. 

Viestijoukkueet 
Viestijoukkueiden kokoonpanot ja uintijärjestys on ilmoitettu etukäteen. Mikäli ennalta ilmoitettuun 
kokoonpanoon tai uintijärjestykseen tulee muutos, se ilmoitetaan sähköisellä järjestelmällä viimeistään tuntia 
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ennen kyseisen jakson alkamista. Muutos joukkueen kokoonpanoon tulee hyväksyttää kilpailunjohtajalla. Vain 
muutoksista tarvitaan ilmoitus. 

Lähtölistat, tulokset ja palkintojenjako 
Lähtölistat ja tulokset ovat esillä ainakin kisa-altaan ja keräilyn läheisyydessä sekä ulkouimalan ylätasanteella. 
Palkinnot jaetaan lajiohjelmassa olevan aikataulun mukaan aina 2-3 lajin jälkeen. Palkittavat uimarit 
kokoontuvat lähelle palkintojenjakopaikkaa.  

Katsomopaikat ja seurojen teltat 
Altaan ympäristössä ratatuomareille ja muille toimitsijoille on annettava esteetön kulku ja häiriötön 
toimintatila.  

Katsomossa ja vapailla nurmialueilla kaikki paikat ovat vapaasti yleisön käytettävissä. Sisäänkäynnin ja kisa-
altaan väliselle nurmialueelle voi pystyttää seurojen telttoja tai katoksia, kunhan niiden turvallisesta 
kiinnityksestä huolehditaan ja telttojen väliin jätetään kulkuväylä. Uimalan alueella ei saa yöpyä, eikä kulku 
alueelle ole mahdollista kisa-alueen sulkeuduttua 30 minuuttia kunkin iltajakson päättymisen jälkeen. 

Ensiapu 

SPR:n ensiaputiimi partioi alueella. Lääkärin tai ensiavun antajan tavoittaa läheltä keräilyä SPR:n teltasta. 
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Aikataulu 
Perjantai 
13.00 kisa-alue, Rollo-toimisto ja kisakanslia avataan 
 seurakuoret Rollo-toimistosta, sisäuimalan sisääntuloaulasta  
13.00 joukkuejohtajien kokous 
14.00 avajaiset  
14.20-15.20 kisaverryttely 
15.30 kilpailujakso alkaa 
n. 19.30 kilpailujakso päättyy* 
 

Lauantai 
08.00 kisa-alue, Rollo-toimisto ja kilpailukanslia avataan  
08.20-09.20 kisaverryttely 
09.30 kilpailujakso alkaa 
n. 13.00 kilpailujakso päättyy* 
 

15.00 kisa-alue ja altaat avataan  
15.20-16.20 kisaverryttely  
16.30 kilpailujakso alkaa 
n. 20.15 kilpailujakso päättyy* 
 

Sunnuntai 
08.00 kisa-alue, Rollo-toimisto ja kilpailukanslia avataan  
08.20-09.20 kisaverryttely 
09.30 kilpailujakso alkaa 
n. 13.45 kilpailujakso päättyy 
 

14.00 kisa-alue ja altaat avataan 
14.20-15.20 kisaverryttely 
15.30 kilpailujakso alkaa 
n. 19.15 kilpailujakso päättyy* 
 

* Kisa-alue ja kilpailukanslia suljetaan 30 minuuttia jaksojen päättymisen jälkeen, samoin Rollo-toimisto iltaisin. 
Sisä- ja ulkouimalan altaat eivät ole käytössä jaksojen välissä. Uimalassa saa kuitenkin oleskella ja 
ulkolastenallas on käytettävissä. 

Lajijärjestys Uimaliiton kisasivulla  
http://www.uimaliitto.fi/site/assets/files/5131/lajiohjelma_rollo.pdf.   

Järjestäjien kisainfoa osoitteessa  
www.rollot.fi 

http://www.uimaliitto.fi/site/assets/files/5131/lajiohjelma_rollo.pdf
http://www.rollot.fi/

