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SYYSPÄRSKEET 2020 
 
Syyspärskeet 2020 järjestetään poikkeusjärjestelyin ilman yleisöä, jotta voimme järjestää mahdollisimman 
hyvät kilpailut uimareille.  
 
Suosittelemme vahvasti hengityssuojainten käyttöä valmentajille ja huoltajille allastiloissa. Ota mukaan oma 
kasvomaski tai tarvittaessa kasvomaskeja on saatavilla myös kisakansliasta.  
 
JOUKKUEET  

• Joukkueen mukana voi tulla valmentajien lisäksi kaksi huoltajaa 

• Valmentajat ja huoltajat saavat kisapassit seurakuorissa 

 
KISAVERRA 

• KLO 10-15.00 Kuntoaltaalla, radat 1-6  

Ruuhkan välttämiseksi jaksotamme kilpailua edeltävän verryttelyn: 

o 10.30-11.00 alle 12-v tytöt ja pojat | kisa-allas/kuntoallas 

o 11.05-11.50 yli 12-v. tytöt ja pojat | kisa-allas/kuntoallas 

• KLO 15.00-21.00 Matalassa päässä, radat 1-8 

• Huomioittehan, että halli on avoin yleisölle kilpailuiden aikaan ja muut kuin kisa- ja verrakäytössä ole-

vat altaat ovat yleisön käytössä. 

KISAKATSOMO 
• Seurat on jaettu lohkoihin. 

• Oulun Uinti lohko 1 (akvaarion alla syvässä päässä) 

• Oulun Lohet lohko 2  

• Muut lohko 3 ja 4. Tarkat jaot löytävät seurakuorista ja Livetimingista. 

 
KATSOMOKÄYTÄNTEET 
Katsomoon kulkeminen ja sieltä poistuminen 

• Katsomoon kulku ja sieltä pois tapahtuu määrättyjä rappuja pitkin 

• Ylös katsomoon kuljetaan matalasta päästä katsottuna 2. portaikkoa ylös 

• Alas katsomosta kuljetaan matalasta päästä katsottuna portaikkoja 3-6 

• Akvaarion sivulla oleva reunimmainen portaikko ei ole kilpailijoiden käytössä  

• Katsomosta poistutaan keräilyyn alakautta altaan reunaa pitkin. Huomioi siirtymisessäsi ratatuomarin 

liikkuminen. 

• Katsomoon ei voi siirtyä märässä uima-asussa suoraan altailta! 

Kisa-altaasta poistuminen 
• Kilpailualtaasta poistutaan kuntoaltaan (verra-allas) kautta 

 
MATALAPÄÄ 

• Huomioittehan, että uimahalli on kilpailuiden aikaan auki yleisölle ja matalapää on avoin yleisölle 8-

14.30 

LÄHTÖLISTAT JA TULOKSET 
• Lähtölistoja tai tuloksia ei laiteta seinille, ne löytyvät Livetimingista. Tulostamme yhdet paperiset läh-

tölistat kuitenkin per joukkue. Nämä löytyy kilpailua ennen akvaarion vierestä. 
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KERÄILY 

• Lohkossa 5 keräilyssä 3 erää 

• Katsomon alla olevalla käytävällä 1 erä 

• Katsomon alla olevalla kuntosalilla 2 erää 

• Startin jälkeen starttiin valmistautuva erä siirtyy kuntosalilta starttipäätyyn 

 
RUOKAILEMINEN 

• Ruoka varataan uimahallin kahviosta viimeistään 10.9.2020 mennessä, puh. 08 378 502 

• Oulun Lohien uimarit – varaa ruoka seuran sivujen kautta 11.9. mennessä erillisellä lomakkeella.  

 
KISAKANSLIA 

• Kisakanslia on uimahallin ala-aulassa 

• Avaimet saa seurakohtaisesti kisakansliasta 

• Palkinnot jaetaan seurakohtaisesti kuoressa kisapäivän päätteeksi  

 
SUPERLIVE 

• Näytämme kilpailut Superliven kautta 

 
MUUTA 

• Tarvittaessa pidätämme oikeuden rajoittaa lajikohtaista starttien määrää 

• Tämä ohjeistus on päivitetty 8.9.2020  

• Lisätietoja kilpailut@oulunlohet.fi  
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