
 

  

 

XXXIII Turku Super Games 14.3.2020  Impivaaran uimahalli, Turku, 50 m:n allas 
 

             

Kilpailuaikataulu Lauantai aamujakso klo 10:30                                      Lauantai iltajakso klo 16:00 

Verryttely klo 9:20                                                         Verryttely klo 14:50 

 

Kilpailukanslia  Kanslia avataan puolitoista tuntia ennen kilpailun alkua. Kilpailukanslia sijaitsee kahvion 

takaosassa vasemmalla neuvotteluhuoneessa. 
 

Avainrannekkeet Seuran valmentaja / joukkueenjohtaja kuittaa avainrannekkeet uimareille ja valmentajille kil-

pailukansliasta ja huolehtii siitä, että rannekkeet syötetään porttiin, kun hallista poistu-

taan viimeistä kertaa. Palauttamatta jätetyistä rannekkeista veloitetaan 30 € / kpl. Kilpailu-

päivän jälkeen myöhässä palautettavat rannekkeet on palautettava suoraan uimahallille. Kil-

pailuranneke ei oikeuta kulkemaan yläportista, vaan portista pääsee kulkemaan näyttä-

mällä ranneketta portilla päivystävälle järjestävän seuran edustajalle, joka avaa portin. 

Hallilla liikuttaessa ranneketta on käytettävä koko ajan kilpailusuoritusta lukuun otta-

matta. Halli on auki myös yleisölle kilpailujen aikana. 
 

Verryttely Verryttely kilpailualtaassa alkaa 70 min ennen ja päättyy 10 min ennen jakson alkua. Kisan 

aikana on verryttelymahdollisuus 25 m:n altaassa radoilla 5-9. Muut allastilat eivät ole käy-

tettävissä.  
 

Peruutukset  Peruutukset tehdään nettipalvelussa osoitteessa app.livetiming.se. viimeistään 60 min ennen 

sen jakson alkua, jossa peruutettava laji on. Jokaisella seuralla on palveluun omat, sähkö-

postitse etukäteen lähetetyt tunnuksensa.  

Jälki-ilmoittautu-

minen 

Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista Tempuksessa 13.3. klo 21:00 saakka ja sen jälkeen 

kirjallisesti kisakansliaan peruutusajan loppuun mennessä. Starttimaksu on tällöin kolminker-

tainen (24 €). 
 

Käsiohjelma / 

Lähtölistat 

Kilpailujen lähtölistat laaditaan kisapaikalla peruutusajan päätyttyä. Lähtölistat saa veloituk-

setta käsiohjelmaa vastaan.  
 

Eriin kokoontu-

minen 

Uimareiden on oltava hyvissä ajoin erien kokoontumispaikalla. Järjestelijä vie erän startti-

paikalle. Kuumat erät marssitetaan paikalle musiikin säestyksellä. 
 

Startit Kuumia eriä ja 50 m:n matkoja lukuun ottamatta käytetään ylilähetystä, ts. uimareiden on jää-

tävä altaaseen odottamaan seuraavan erän lähtöä odottamalla rataköydessä suunnilleen met-

rin päässä päädystä. Ajanottopaneelien yli päätyjen kautta ei saa nousta altaasta, ei myös-

kään verryttelyn aikana!  
 

Palkintojenjako Palkinnot jaetaan kilpailukansliasta ja ne ovat noudettavissa heti, kun lajin vahvistetut tulokset 

on saatu kilpailukansliaan. 
 

Ensiapu  Ensiapu päivystää kilpailualtaan puolivälissä naisten ja miesten pukuhuoneeseen johtavien 

sisäänkäyntien välissä olevissa esteettömissä tiloissa. 
 

Muuta huomi-

oitavaa 

Uimareiden taukotilana toimii liikuntasali (2 krs). Uimahallin kahvilan tilat on varattu ruo-

kailijoille ja muille kahvilan asiakkaille. Henkilöautoja ei saa pysäköidä linja-autoille va-

ratulle pysäköintialueelle eikä paikallisliikenteen linja-autojen kulkuväylää saa tukkia! 
 

Löytötavarat Löytötavaroita voi tiedustella kilpailukansliasta tai osoitteesta anitaherpola@hotmail.com. Ki-

sojen jälkeen kilpailunjärjestäjä säilyttää tavarat maaliskuun loppuun saakka.  
 

Siisteys Allashallin puolelle ei saa mennä ulkojalkineissa eikä sisäjalkineissa saa käydä ulkona. Al-

lashallin puolella käytettävillä sisäjalkineilla ei saa myöskään mennä kahvion tai sisääntulo-

aulan alueelle. Käytä tarvittaessa sinisiä kengänsuojuksia! Roskia ei saa jättää katsomoti-

loihin tai altaiden reuna-alueille. 
 

 
Miellyttäviä kisaelämyksiä toivottaa        Åbo Simklubb – Uintiklubi Turku ry 

mailto:anitaherpola@hotmail.com

