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VERSIOTIEDOT 
v1 01.06.2022 
v2 06.06.2022 
Kilpailu muutettu uitavaksi kahdeksalla (8) radalla sekä tarkennettu avainrannekkeiden käyttöä 
(kappale AVAINRANNEKKEET, AKKREDITOINTIKORTIT). 
 
KILPAILUPAIKKA 
 
Espoon Leppävaaran maauimala, Veräjäpellonkatu 15 02650 Espoo. Puh. 0981657570. 
Kilpailu uidaan 50 m ulkoaltaassa kahdeksalla (8) radalla ja verryttelyaltaana toimii sisähallin 25m 
allas.  
Kaikkien lajien lähdöt tapahtuvat altaan Veräjäpellonkadun puoleisesta päädystä. 
 
 
ERITYISOHJEET COVID-19  
 

- Kilpaileminen ja toimitsijatehtäviin osallistuminen ainoastaan täysin terveenä on ehdoton 
vaatimus 

- Kilpailun aikana katsomo on avoin myös yleisölle.  
- Aivastaminen tai yskiminen tulee suorittaa nenäliinaan tai hihaan. Käytetty nenäliina tulee 

viedä välittömästi roska-astiaan ja kädet tulee pestä huolellisesti 
- Huolehdi koko kilpailutapahtuman ajan hyvästä käsihygieniasta. Pese kädet hyvin aina, jos 

ne ovat likaiset sekä tullessasi halliin 
 
 
JOUKKUEENJOHTAJIEN KOKOUS 
 
Kokous järjestetään perjantaina 10.6 klo 8.00 uimahallin ensimmäisen kerroksen peilisalissa. Säännöt 
edellyttävät jokaisen kilpailutapahtumaan osallistuvan joukkueen edustajan osallistumista 
kokoukseen. Joukkueiden edustajien nimet ja yhteystiedot (email & mob.) pyydetään toimittamaan 
7.6.2022 mennessä, kilpailukoordinaattori@cetus.fi. 
 
 
KISATOIMISTO 
 
Kisatoimisto sijaitsee uimahallin toisessa kerroksessa, jonne sisäänkäynti on uimahallin kahvion 
takaosassa olevien portaiden kautta. 
Kisatoimisto on avoinna 10.-12.6. puolitoista (1,5) tuntia ennen jakson alkamista ja puoli tuntia 
jakson päättymisen jälkeen sekä 9.6 klo 19.00-21.00. 
 
 
NUORTEN UIMAREIDEN UIMA-ASU RAJOITE 
 
Ikäsarjojen pojat 13 vuotta ja sitä nuoremmat sekä tytöt 12 vuotta ja sitä nuoremmat: uima-asun 
lahkeen pituus ei saa yltää reiden puolivälin alapuolelle. Uimarin ikä määritellään kunkin vuoden 
viimeisen päivän perusteella. Lisätiedot https://www.uimaliitto.fi/uinti/saannot/ 
 
 
 
 
 



 
OSALLISTUMISOIKEUS 
 
Kilpailukutsun mukaisesti ja huomioiden Uimaliiton 28.4.2022 tekemä päätös tyttöjen ja poikien 
kahden alimman ikäluokan 200 SKU:n aikarajan poistosta. Kahden nuorimman ikäluokan 
osallistumisen edellytyksenä 200 SKU:iin pidetään virallista tilastoaikaa.  
 
AIKATAULU 
 
Kilpailun aikataulu löytyy LiveTiming-järjestelmässä. Jakson aikana aikatauluun tulevista 
merkittävistä muutoksista tiedotetaan kuulutuksin.  
Mikäli sen jakson kesto, joka sisältää 200 SKU:n, pitenee kohtuuttomasti, kilpailun järjestäjällä on 
oikeus aikaistaa jakson aloitusta. Mahdollisesta muutoksesta tiedotetaan joukkueita 
mahdollisimman pikaisesti ilmoittautumisajan päätyttyä. 
 
Kilpailun aikana lähtöpäädyssä ei ole käytössä vesiämpäreitä. 
 

Kilpailupäivä Verryttelyaika kisa-altaassa Kilpailujakso  

10.6.2022 8.00-9.20 9.30 alkaen 

10.6.2022 14.30-15.50  

10.6.2022 AVAJAISET 16.00-16.20 

10.6.2022  16.30 alkaen tai 
avajaisosuuden 
päätyttyä 

11.6.2022 8.00-9.20 9.30 alkaen 

11.6.2022 15.00-16.20 16.30 alkaen 

12.6.2022 8.00-9.20 9.30 alkaen 

12.6.2022 14.00-15.20 15.30 alkaen 

 
 
VERRYTTELY 
 
Torstaina 9.6 on mahdollisuus verryttelyyn kisa-altaassa kello 19.00 – 21.00.  
Rata 8 on race pace -rata ja rata 9 on varattuna selkäuinnin startteihin. 
Kilpailualtaassa ei saa käyttää räpylöitä tai lättäreitä. 
Kilpailutapahtuman aikana sisäallas on varattuna verryttelyyn. Allas on 8-ratainen (25 m). Rata 7 on 
race pace -rata ja rata 8 on varattuna selkäuinnin startteihin. 
 
 
AVAJAISET 
 
Rollojen avajaiset pidetään perjantaina 10.6. klo 16.00-16.20. Avajaisissa on seurojen lippumarssi, 
Maamme-laulu, avajaispuhe sekä uimareiden Rollo-valan lausuminen. Seurojen kapteenit lippuineen 
kokoontuvat klo 15.45 keräilypisteessä katsomon ylätasanteella. 
 
 
 
 
 
 
 



 
AVAINRANNEKKEET, AKKREDITOINTIKORTIT 
 
Avainrannekkeet pelkästään kisoihin osallistuville uimareille ja valmentajille 
Avainrannekkeet jaetaan ja kuitataan seuroittain kisatoimistossa, minne ne myös palautetaan 
kilpailun jälkeen.   
 
Kisaan + leiriin osallistuvat uimarit ja valmentajat 
Avainrannekkeet saa majoituskoululla torstaina ennen verraa. Avainrannekkeet ovat käytössä myös 
leirin ajan maauimalassa tapahtuvien aktiviteettien vuoksi. Rannekkeet palautetaan keskiviikkona 
vesipalloturnauksen jälkeen kisatoimistoon (uimahallin kahvilan 2.kerros). 
 
 
Akkreditointi 
Rollo-ranneke toimii Rollo-passin hankkineilla akkreditointikorttina.  
Avainranneke toimii akkreditointikorttina  kilpailijoille ja valmentajille, joilla ei ole Rollo-passia. 
 
Pukukaapit tulee tyhjentää yön ajaksi. Lukittaessa kaappi huomioikaa, että kaapissa olevat varusteet 
eivät paina ovea estäen lukon normaalin toiminnan. 
 
Palauttamattomista avainrannekkeista peritään maksu, 10 € / kpl. 
 
 
 
LÄHTÖLISTAT 
 
Käytetään ensisijaisesti sähköisiä lähtölistoja paperin säästämiseksi. Sähköiset lähtölistat löytyvät 
kisatoimistosta ja sisäänkäynnin yhteydessä saatavan QR-koodin  avulla tai suoraan Livetiming-
järjestelmästä (Livetiming.fi). 
 
 
VIESTIJOUKKUEET 
 
Viestijoukkueiden kokoonpanot aikoineen on ilmoitettava ilmoittautumisajan puitteissa.  
Lopullinen uintijärjestys pitää vahvistaa viimeistään tuntia ennen ko. jakson alkua kisatoimistossa.  
Mikäli joukkueeseen kuuluu uimari, joka ei osallistu henkilökohtaisiin lajeihin, tulee uimarin nimi, 
syntymävuosi ja lisenssinumero olla ilmoitettu kilpailunjärjestäjälle. Vietijoukkueen jäsenellä tulee 
olla tilastoaika lajista, jota uimari ui viestissä. 
 
 
PERUUTUKSET 
 
Kilpailijan tai viestijoukkueen osallistuminen yhteen tai useampaan lajiin voidaan peruuttaa. 
Ilmoittautumisajan päättymiseen asti peruutus tehdään sähköisessä ilmoittautumisjärjestelmässä. 
Ilmoittautumisajan päätyttyä peruutus tulee tehdä kirjallisesti kilpailun järjestäjälle viimeistään 
tuntia ennen kyseisen kilpailujakson alkua. Tämän jälkeen peruutus on mahdollista vain pakottavista 
syistä. 
Peruuttamattoman poisjäännin sanktiointi Uimaliiton Uinnin Mestaruuskilpailusäännöt mukaisesti. 
 
 
 



 
 
PUKUTILAT 
 
Pukukaapit toimivat avainrannekkeilla. Tarkastakaa, että kaapissa olevat varusteet eivät paina ovea 
lukon häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi.  
 
 
KERÄILY 
 
Kilpailijoiden tulee olla 15 minuuttia ennen omaa lähtöä ensimmäisessä keräilypisteessä, joka 
sijaitsee altaan yleisurheilukentän puoleisessa päädyssä betoniseinän takana. Tästä siirrytään erä 
kerrallaan johdetusti altaan reunustaa seuraaviin keräilypisteisiin (teltat). Yhteensä käytössä on 
kolme keräilypistettä. 
 
 
PALKINTOJEN JAKO 
 
Jaksojen aikana järjestetään kaksi palkintojen jakoa; jakson puolivälissä sekä jakson päätyttyä. 
Palkinnot jaetaan katsomon edessä. Kokoontuminen ennen palkintojen jakoa tapahtuu katsomon 
yläpuolella olevalla piha-alueella, josta siirrytään katsomon edestä palkintopaikalle musiikin tahdissa. 
 
 
 
KATSOMO 
 
Lasiastioiden vieminen katsomoon ja allasalueelle on kielletty loukkaantumisriskin vuoksi. 
Jokaista katsomossa vierailijaa pyydetään huolehtimaan katsomon siisteydestä ja laittamaan roskat 
allasalueella oleviin roskiksiin. Katsomoon kulku on toisesta kerroksesta, jonne pääsee 
pääsisäänkäynnin kautta. Lisäkatsomoon kulkureitti on altaan yleisurheilukentän puoleisen päädyn 
muurin takaa. 
 
 
MAAUIMALAN KÄYTTÖ KISAJAKSOON OSALLISTUMATTOMILLE 
 
Maauimalan monitoimiallas sekä sisähallin hyppyallas ovat Rollo-uintien ajan Rollo-leiriläisten 
käytössä poislukien kilpailuallas (50 m) ja sisähallin veryttelyallas (25 m). Maauimalan alueella tulee 
noudattaa turvallisuusohjeistusta ja yleistä varovaisuutta erityisesti liukumäen kanssa. 
 
 
SEURALIPUT 
 
Seura- ja kannatusliput voi sijoittaa katsomon alaosan kaiteisiin noudattaen siistiä sijoittelua ja 
varmistamalla esteettömän näkyvyyden katsomosta altaalle. 
 
 
TULOSPALVELU 
 
Kilpailussa käytetään sähköistä tulospalvelua LiveTimingissä. Tulokset löytyvät myös kisatoimistossa 
olevalta ilmoitustaululta. 
 



 
 
RUOKAILU 
 
Kilpailujen aikana palvelee Leppävaaran maauimalan kahvio Cafe Vaara (www.windyday.fi), mob. 
050 467 2713.  
 
Kilpailijoille on järjestetty ruokailu Monikon koululla (Veräjäpellonkatu 2-4). Lounastarjoilu klo 11.00-
14.00 ja päivällinen 16.00-19.00. Majoituskouluilla tarjoillaan aamupala klo 07.00-09.00 ja iltapala 
klo 20.00-22.00 seurakirjeen mukaisesti. Jos uimarilla/valmentajalla ei ole Rollo-passia, voi ruokailut 
tilata osoitteesta rollot2022@cetus.fi. Ruokailut on tilattava ennakkoon viimeistään 3.6.2022. 

 
 
LÄÄKÄRI 
 
Kilpailutapahtuman aikana allasalueella maalipäädyssä on ensiapupiste. Kilpailulääkäri löytyy 
kisakanslian kautta ja tarvittaessa tukeudutaan Espoon kaupungin sairaanhoitoon. 
LÖYTÖTAVARAT 
 
Löytötavarat kootaan jaksojen jälkeen kisatoimistoon ja kilpailujen jälkeen löytötavaroita voi 
tiedustella Cetuksen kilpailukoordinaattorilta kahden viikon ajan kilpailujen päättymisen jälkeen 
(arvokilpailut@cetus.fi). Löytötavarat lähetetään vastaanottajan kustannuksella tai erikseen sovitusti 
nouto. 
 
 
PARKKIPAIKAT 
 
Uimahallin alueella olevilla aikarajoitteisilla pysäköintipaikoilla maksimi pysäköintiaika on neljä 
tuntia. Alueella toteutetaan normaalia pysäköinnin valvontaa. 
 
 
MAAUIMALAN ALUEKUVA 
 
Rollo-leiriläisille avoinna oleva maauimalan monitoimiallas ja liukumäki sijaitsevat kilpailualtaan ja 
yleisurheilukentän välissä. 
 

http://www.windyday.fi/
mailto:rollot2022@cetus.fi


 

 

Tervetuloa Leppävaaran maauimalaan ja aurinkoista uintiriemua toivottaen, 

Cetus ja Uimaliitto! 

  

 

 


