
Suviuinnit 18.6.2022 kisaohje    
 
Kilpailuaikataulu 
Kisa 18.6.2022  10:45 
Veryttely kisa-altaassa 9:30-10:30 
Veryttely kilpailun aikana veryttely mahdollisuus sisällä 25m altaalla 5&6 
radalla 10:30-18:30 
Kilpailu tauolla voi verytellä kisa-altaassa. 
 
Kilpailukanslia 
Hallin ovet ja kilpailukanslia aukeaa 9:00. Kilpailukanslia sijaitsee sisääntuloaulan luona. Seurat 
tulevat sisään uimahallin B-ovesta eli toisesta sisääntulo-ovesta, jossa ei ole katosta. 
 
Peruutukset 
Peruutukset tehdään viimeistään 60 min ennen jakson alkua, jossa laji on, osoitteessa 
app.livetiming.se. Jokaisella seuralla on palveluun omat tunnuksensa, jotka on lähetetään 
sähköpostitse etukäteen ja löytyvät myös seurakuoresta. On tärkeää, että kaikki peruutukset 
ilmoitetaan etukäteen, jotta eriin ei jää tyhjiä ratoja! 
 
Jälki-ilmoittautuminen 
Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista vain, mikäli erien määrä ei kasva jälki-ilmoittautumisen 
vuoksi. Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista Tempuksessa la 18.6. klo 9:59 saakka. Tämän 
jälkeen jälki-ilmoittautumismahdollisuutta voi tiedustella kilpailunjohtajalta. Starttimaksu on 
kolminkertainen (30 €). 
 
Lähtölistat 
Kilpailujen lähtölistat laaditaan peruutusajan päätyttyä ja julkaistaan LiveTimingissa. 
 
Tavaroiden säilytys & Teltat 
Uimareille jaetaan rannekkeet, joilla he saavat tavarat sisäpukuhuoneiden kaappeihin. 
Sisäpukuhuoneet ovat vain seurojen käytössä (ei yleisöasiakkaiden), kulku pukuhuoneisiin 
tapahtuu sisäaltaiden kautta. Uimarit eivät saa kulkea pukuhuoneista sisäsuihkuihin, mutta saavat 
mennä suihkutiloihin muiden asiakkaiden tavoin altaiden puolelta. Palauttamatta jätetyistä 
rannekkeista veloitetaan 30 € / kpl. 
 
Seurat voivat kasata itselleen teltat (maksimissaan 2 telttaa per seura) katsomon ylätasanteelle. 
 
Bussit 
Bussit hotelli Sveitsin parkkiin Härkävehmaankatu 4, 05900 Hyvinkää. 
 
Eriin kokoontuminen 
Keräily sijaitsee uimahallin teräs-altaan terassin alla katsomon edessä, kilpailualtaan päädyssä. 
Keräilyyn tulee teltta. Keräilyssä kerätään 2 erää. Uimareiden on oltava hyvissä ajoin erien 
keräilyssä.  Järjestelijä vie erän starttipaikalle. Kuumat erät marssitetaan paikalle musiikin 
säestyksellä. 
  



 
Palkintojen jako 
Palkinnot saa noutaa kisakansliassa, kun tulokset on julkaistu. 
 
Tulokset 
Kilpailun kulkua voi seurata LiveTimingissä. Tulokset tulevat kilpailujen aikana nähtäville hallilla ja 
julkaistaan LiveTimingissä. 
 
Ensiapu 
Päivystää ulkona valvojien kopin luona. 
 
Siisteys 
Sisäuimahallissa ei saa käyttää ulkojalkineita tai ulkovaatteita. Sisällä ei saa syödä. Sisällä ja ulkona 
roskat laitetaan roskiksiin. 
 
Taukotila 
Uimareille on varattu tila oleskeluun sisällä uuden 25m altaan (teräs-allas) päädystä, josta näkee 
50m kisa-altaalle sekä uuden altaan terassilta. Teräs-altaassa ei ole tällä hetkellä vettä ja sinne ei 
missään tapauksessa saa mennä. Uimarit noudattavat varovaisuutta myös etteivät putoa teräs-
altaaseen. Terassilta voi kulkea suoraan keräilyyn, mutta sisältä ei pääse terassille. Mikäli ei sada 
uimareita suositellaan oleskelemaan ulkona. 
 
Erityistä 
Kilpailujen aikana uimahalli on auki myös yleisöuimareille. Kilpailijat eivät saa mennä muihin 
altaisiin kuin kisa-altaaseen sekä 25m 5&6 radoille. Edellytämme myös uimareita käyttäytymään 
asiallisesti koko kilpailujen ajan. 
 
Kilpailuyleisö on tervetullut seuraamaan kisoja 50 metrin altaan luona olevaan katsomoon. 
Kilpailuyleisöltä ei peritä uimalan sisäänpääsymaksua. 
 
Huomioittehan että molemmat lähtöpäädyt ovat matalat (120cm päädyssä), mutta syvenevät 
tasaisesti puoleen väliin (syvyys 2m). 
 
Kilpailut järjestetään ulkoaltaassa, joten uimareiden on hyvä varautua sään mukaan. Mikäli 
kilpailuissa tulee ukkosta, kilpailut voidaan joutua keskeyttämään hetkeksi. 
 
50-metriset lähetetään eri päädystä eli sisäuimahallin puoleisesta päädystä. 
 
Laji 1 ja 2 mysteeri sekauinnissa erässä jokaisella uimarilla on eri 200sku lajijärjestys, jonka uimari 
saa tietää vasta lähtökorokkeiden takana. Lajijärjestys ei voi alkaa selkäuinnilla tai olla normaali 
sekauinnin järjestys. Seuraavalla erällä samalla radalla ei ole sama järjestys. Nopein aika voittaa 
lisäksi erävoittajille on palkinto. 
 
Tervetuloa Hyvinkäälle Sveitsin uimalaan Suviuinteihin! 
 
 


