
 

 

 

 

 

 

 

 

Seuraohje 

 

Kilpailut uidaan 50m radalla Porin keskustan uimahallissa, Presidentinpuistokatu 6, 28130 Pori. 

Jaksoja on kaksi, ensimmäinen jakso alkaa klo 11.00, verryttely klo 9.30-10.40. Toinen jakso alkaa 
tunti ensimmäisen jakson päättymisen jälkeen, arvioitu aika klo 17.30. Toisen jakson verryttely 
kisa-altaassa alkaa heti ensimmäisen jakson päätyttyä ja loppuu 10 min ennen toisen jakson alkua. 
Kilpailun aikana voi verrytellä hyppyaltaassa. 

TOIMITSIJOIDEN JA JOUKKUEENJOHTAJIEN PALAVERIT 

Joukkueenjohtajien palaveri klo 9.45 kuntosalin edustalla, kulku kahvion takaa portaat alas. 
Toimitsijoiden palaveri klo 10.00 samassa paikassa. 
 

KILPAILUKANSLIA JA RANNEKKEIDEN JAKO 

Kilpailukanslia löytyy sisääntuloaulan kahvion takaosasta. Kanslia aukeaa klo 9.00 ja on avoinna 
koko kisojen ajan. 

Pukukaappien rannekkeet jaetaan uimahallin aulassa klo 9.00-9.45, jonka jälkeen ne voi noutaa 
kilpailukansliasta. Rannekkeet jaetaan seuroittain kuittausta vastaan ja palautetaan 
kilpailukansliaan seurakuorissa kilpailujen päätyttyä. Palauttamatta jääneistä rannekkeista 
veloitamme 30€/kpl. 

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. 
 
 

 



LÄHTÖLISTAT  

Lähtölistat ovat nähtävillä allasosastolla pesuhuoneisiin johtavalla seinällä, katsomon 
ylätasanteella ja uimahallin aulassa sisääntuloaulan ikkunaseinällä. Sähköisesti listat ja kilpailun 
aikataulut löytyvät LiveTimingista (livetiming.fi).   

TULOKSET  

Tulokset löytyvät allasosastolla pesuhuoneisiin johtavalla seinällä sekä  sisääntuloaulan 
ikkunaseinältä. Lisäksi ne löytyvät sähköisesti LiveTimingista (www.livetiming.fi). 

PALKINTOJEN JAKO 

Palkinnot jaetaan kilpailukansliasta. 

ENSIAPU/LÄÄKÄRI 

Ensiaputapauksissa ota yhteyttä kisakansliaan. 

RUOKAILU  

Porin Uimaseura järjestää ruokailun viereisellä Kuninkaanhaan koululla. Ruokailuvaraukset 
etukäteen seuroittain 16.5.mennessä osoitteeseen info@porinuimaseura.fi.  Etukäteen ostettujen 
ruokien ruokaliput löytyvät seurakuorista. Ruokailu klo 12-18. 

PYSÄKÖINTI  

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

YLEISÖ 

Yleisö on tervetullut katsomoon. Kulku katsomoon tapahtuu portaiden päästä ylhäältä.  

Kilpailuissa huomioidaan AVI:n, Satakunnan alueellisen tartuntatautien torjunnan työryhmän sekä 
Porin kaupungin koronarajoitukset (satasairaala.fi) 

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. 

 

Menestyksekkäitä kisoja kaikille! 

Porin Uimaseura 

 
 

 

 

http://www.livetiming.fi/
mailto:info@porinuimaseura.fi
https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/epidemian-torjunta-ja-voimassa-olevat-alueelliset-suositukset

