
     

        
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

TERVETULOA 
Ikäkausimestaruusuintien alueuinteihin 

29.-31.10.2021 Poriin!
 
KILPAILUJAKSOJEN JA VERRYTTELYN AIKATAULU: 

1.jakso perjantaina 29.10. klo 18.00 

verryttely: klo 16.30-17.45 

2.jakso lauantaina 30.10. klo 10.00 

verryttely: klo 8.30-9.50 

3.jakso lauantaina 30.10. klo 17.00 

verryttely: klo 15.30-16.50 

4.jakso sunnuntaina 31.10. klo 10.00 

verryttely: klo 8.30-9.50 

5.jakso sunnuntaina 31.10. klo 16.00 

verryttely: klo 14.30-15.50

 
 
 
 
 
 
KILPAILUPAIKKA Porin keskustan uimahalli, 25m rata. 



Osoite: Presidentinpuistokatu 6, 28130 Pori 
 
KILPAILUKANSLIA löytyy sisääntuloaulan kahvion takaosasta  

Aukioloajat: pe-iltajakso klo 16.00 alkaen, la ja su aamujaksot klo 8.00 alkaen, la-iltajakso klo 15.00 ja su-
iltajakso klo 14.00 alkaen.  Kilpailukanslia suljetaan ½ tuntia kilpailujakson päätyttyä. 

 

JOUKKUEENJOHTAJIEN KOKOUS pidetään perjantaina 29.10. klo 16.45 kuntosalin edustalla. Kulku kassan 
takaa olevia portaita kerros alaspäin. 

 
TOIMITSIJOIDEN PALAVERIT: pe iltajakso  klo 17.15, la aamujakso klo 9.15 ja iltajakso klo 16.15, su 
aamujakso klo 9.15 ja iltajakso klo 15.15  kuntosalin edustalla. Kulku kassan takaa olevia portaita kerros 
alaspäin. 
 
PUKUKAAPPIEN RANNEKKEET jaetaan perjantaina seuroittain uimahallin aulassa klo 15.45-16.30  
kuittausta vastaan ja ne on palautettava kilpailujen päätyttyä kilpailukansliaan seurakuorissa. Tämän ajan 
jälkeen rannekkeet voi noutaa kilpailukansliasta. Palauttamatta jääneistä rannekkeista veloitamme 
30€/kpl. Kaapit on tyhjennettävä yön ajaksi. 
 
PERUUTUKSET Kilpailijan  osanotto yhteen tai useampaan lajiin voidaan peruuttaa.  
Ilmoittautumisajan päätyttyä peruutus tulee tehdä sähköisesti seuran omilla peruutustunnuksilla kilpailun 
järjestäjälle viimeistään tunti ennen asianomaisen lajin jakson alkua. Tämän jälkeen peruutus on 
mahdollista vain pakottavista syistä. 
Myöhemmin kuin tuntia ennen alkukilpailun alkua tehdystä peruutuksesta kilpailun järjestäjä perii 
kolminkertaisen starttimaksun suuruisen peruutusmaksun (30 €). Peruuttamattomasta poisjäännistä 
määrätään uimarin edustamalta seuralta perittävä sakkomaksu, joka on suuruudeltaan 
ilmoittautumismaksu kymmenkertaisena. Sakkomaksun laskuttaa Suomen Uimaliitto. 

 

LÄHTÖLISTAT ovat nähtävillä uimahallissa matalan pään kahvion puoleisella seinällä ja sisääntuloaulan 
ikkunaseinällä. Sähköisesti listat löytyvät LiveTimingista (livetiming.fi).  

 

TULOKSET löytyvät sisääntuloaulan ikkunaseinältä. Lisäksi ne löytyvät sähköisesti LiveTimingista. 

 

ERIIN KOKOONTUMINEN tapahtuu altaan matalassa päässä katsomon ja altaan välisellä alueella kahdella 
eri keräilypisteellä. Keräilyalueella saa olla vain keräilyyn kutsutut uimarit. Toisesta keräilypisteestä uimarit 
siirtyvät katsomon alla kuuluttamon alapuolella olevalle “odotusalueelle”, josta kilpailijat ohjataan lähtöön.  
Uimarin on oltava keräilyssä 10 minuuttia ennen oman eränsä alkua. Mikäli uimari ei ole keräilyssä, hänet 
voidaan sulkea pois ko. lähdöstä.  

 

STARTIT tapahtuvat uimahallin kadunpuoleisesta päädystä. Käytössä on ylilähdöt. ALTAASTA EI SAA 
NOUSTA AJANOTTOPANEELIEN YLI!  



PALKINTOJEN JAKO Palkinnot jaetaan (T10, T11, P11 ja P12) lajiohjelmassa mainittujen lajien jälkeen. 
Palkintojenjako tapahtuu näyttötaulun alapuolella. Uimareita pyydetään olemaan palkintojenjakopisteen 
läheisyydessä hyvissä ajoin. 

 

ENSIAPU/LÄÄKÄRI Ensiaputapauksissa ota yhteyttä kisakansliaan. 

 

PYSÄKÖINTI Uimahallin parkkipaikalla ei ole aikarajoitusta kilpailuiden aikana. Maksuttomia paikkoja 
löytyy lähikaduilta (aikarajoituksia) ja urheilutalon parkkipaikalta (katso kartta seuran nettisivuilta). 

 

SIISTEYS Pidetään halli siistinä, ei jätetä roskia pukutiloihin eikä katsomoon, katsomossa/allastiloissa ei saa 
syödä. Ulkojalkineilla ei saa mennä katsomoon, eikä allastiloihin eikä sisäjalkineilla käydä ulkona. 

 

KATSOMOSTA ei saa varata paikkoja. Katsomo tyhjennetään päivän päätyttyä. Uimarit säilyttävät 
tavaransa pukukaapeissa kisan aikana, ei katsomossa. 

 

RUOKAILU Porin Uimaseura järjestää ruokailun lauantaina ja sunnuntaina viereisellä Kuninkaanhaan 
koululla. Ruokailut on ollut varattavissa etukäteen. Paikan päällä on myynnissä vielä muutamia annoksia 
(hinta 12.00€). 

 

Ruokailuajat:  

Lauantaina 
lounas klo 11.30 - 14.30 
päivällinen klo 16.30 - 20.30 
 
Sunnuntaina  
lounas 11.30 - 14.30 
päivällinen klo 15.30 - 20.00 
 
 

 
Hyviä kisoja kaikille! 

Porin Uimaseura             
 
 
 

                          
 
 
 
 

 


