
       PORIN UIMASEURA 
 TERVETULOA PORIIN IKÄKAUSIMESTARUUSUINTIEN LÄNSI-
SUOMEN ALUEKARSINTOIHIN 4.-6.11.2016  
KILPAILUJEN ALKAMISAJAT 
- perjantaina 4.11. kello 18.00 
- lauantaina 5.11. kello 10.00 ja 17.00 
- sunnuntaina 6.11. kello 10.00 ja 16.00 
 KILPAILUKANSLIA löytyy sisääntuloaulan kahvion takaosasta ja se ava-
taan 2 tuntia ennen kilpailujen alkua ja suljetaan ½ tuntia kilpailujakson päätyttyä.  
SEURAKUORET noudetaan kilpailukansliasta. Kuorista löytyvät mm. ruokailuihin oi-
keuttavat lipukkeet, mikäli ne ovat etukäteen tilattu ja maksettu.  
PUKUKAAPPIEN RANNEKKEET saa seuroittain kilpailukansliasta kuittausta vas-
taan ja ne on EHDOTTOMASTI palautettava samaan paikkaan. Rannekkeita ei saa lait-
taa portilla olevaan koneeseen. Palauttamatta jääneistä rannekkeista veloitamme 30 eu-
roa/kpl.  
PERUUTUKSET tulee tehdä tuntia ennen ko. kilpailujakson alkua. Peruutukset on 
tehtävä kirjallisesti seurojen kuoressa olevalla lomakkeella. Lomake jätetään kilpailukans-
liaan. 
Peruuttamattomasta poisjäännistä peritään ilmoittautumismaksu kolmikertaisena eikä 
uimari ole saman päivän aikana oikeutettu osallistumaan mihinkään lajiin, ei viestiinkään.  
LÄHTÖLISTAT  
Seurakuorissa ja myynnissä olevat lähtölistat on laadittu etukäteen, mutta mikäli peruu-
tusajan puitteissa tulee peruutuksia, eräjako tehdään uudestaan. Ajantasaiset lähtölistat 
saa noutaa kilpailukansliasta. Lähtölistat ovat lisäksi nähtävillä seinillä (uimahallin katso-
mon takana sekä tuloaulassa) ja LiveTimingissa  
VIESTIJOUKKUEET  
Mikäli viestijoukkueen kokoonpano on ennakkoon ilmoitettu, sitä ei tarvitse ilmoittaa uu-
delleen. Muutokset viestijoukkueeseen tulee ilmoittaa kisakansliaan tuntia ennen jak-
son alkua.  
ERIIN KOKOONTUMINEN tapahtuu hyppyaltaan vieressä. Uimarin on oltava keräi-
lyssä 10 minuuttia ennen oman eränsä alkua. Mikäli uimari ei ole keräilyssä, hänet sulje-
taan pois ko. lähdöstä.  
STARTIT tapahtuvat uimahallin ikkunapuoleisesta päädystä. Mikäli tiukan aikataulun 
vuoksi joudumme turvautumaan ylilähtöihin, uimarin on jäätävä altaaseen (noin metrin 
päähän päädystä) odottamaan seuraavan erän lähtöä.  AJANOTTOPANEELIEN YLI 
EI SAA ALTAASTA NOUSTA. 
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PALKINTOJENJAKO Lähtölistassa on mainittu milloin palkinnot jaetaan. Valmenta-
jien on huolehdittava, että palkittavat ovat ajoissa paikalla.   
ENSIAPU / LÄÄKÄRI Päivystys kilpailukansliassa. 
 
JOUKKUEENJOHTAJIEN KOKOUS pidetään pe kello 17.15 ja la kello 9.15 kun-
tosalissa. Sinne pääsee kassan takaa olevia portaita kerros alaspäin.  
PYSÄKÖINTI  
Uimahallin parkkipaikalla (ei aikarajoitusta). Maksuttomia paikkoja löytyy lähikaduilta, ur-
heilutalon parkkipaikalta tai koulun takana olevalta parkkipaikalta.  
SIISTEYS   
Pidetään halli siistinä, Ei jätetä roskia pukutiloihin eikä katsomoon. Ulkojalkineilla ei ole 
asiaa allastiloihin eikä sisäjalkineilla käydä ulkona.  KATSOMOSTA ei voi varata paikkoja. Katsomo tyhjennetään aina jakson päätyttyä. 
 
TIUKOISTA OHJEISTA huolimatta mukavia kisäelämyksiä  
meille kaikille! 
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