
Tervetuloa Kajaaniin  
lyhyen radan 

IKM aluekilpailuihin 2017! 

 

Ohjeita kilpailuun tulijoille 
 
Kilpailupaikkana on Vesiliikuntakeskus Kaukavesi, Jokikatu 5 87100 Kajaani. 
Kaukaveden, Kaukametsän kongressi- ja kulttuurikeskuksen ja Scandic Kajanuksen alueella on 
runsaasti ilmaista parkkitilaa.   
 
Vesiliikuntakeskus Kaukavesi avautuu kilpailijoille pe klo 16.00, la ja su klo 8.00. Cafe Kaukavesi 
avautuu la ja su klo 8.30.  
 
Urheilijoiden ja huoltajien sisääntulo tapahtuu Kaukaveden pääovesta. Vaihtoehtoisesti Scandic 
Kajanuksessa majoittuvilla on mahdollisuus sisäänkäyntiin myös hotellin ja uimahallin välistä  
yhdyskäytävää pitkin.  
 

  
 
Kisakanslia sijaitsee Kaukaveden sisääntuloaulassa, kulkuporttien läheisyydessä ja avautuu pe klo    
16.00 ja la ja su klo 8.00. Joukkueenjohtajat saavat kisakansliasta kaappirannekkeet ja 
infomateriaalin. 
 
Käytämme peruutusten ja viestijoukkueiden muutoksien hallinnassa WinGrodan Sync:ä, joten 
toivomme, että em. muutokset tehtäisiin sitä kautta (http://app.livetiming.se/). 
Seuraavan jakson lajit lukitaan WinGrodan Sync:ssä 60 minuuttia ennen jakson alkua.  
 
Paperisia lähtölistoja aletaan tulostaa heti sen jälkeen, kun lopullinen lähtöjärjestys on tehty ja ne 
tulevat jakoon seuroille tulostuksen valmistuttua. 
 
Pukuhuoneisiin ja allastiloihin pääsee ainoastaan kaappirannekkeen saaneet uimarit ja huoltajat. 
Vanhemmille ja muille huoltojoukoille on katsomo uimahallin kahviossa, jonne uimareilla ja 
huoltajilla on vapaa kulku kilpailualueelta. 
 

http://app.livetiming.se/


Aluekilpailujen peruutukset 
 
Kilpailijan tai viestijoukkueen osanotto yhteen tai useampaan lajiin voidaan peruuttaa. Peruutus 
on tehtävä kirjallisesti. 
 
Ilmoittautumisajan päättymiseen asti peruutus tehdään sähköisessä ilmoittautumisjärjestelmässä. 
Ilmoittautumisajan päätyttyä peruutus tulee tehdä kirjallisesti kilpailun järjestäjälle tuntia ennen 
kilpailujakson alkua. Tämän jälkeen peruutus on mahdollista vain pakottavista syistä. 
 
Myöhemmin kuin tuntia ennen alkukilpailun alkua tehdystä peruutuksesta kilpailun järjestäjä perii 
kolminkertaisen starttimaksun suuruisen peruutusmaksun (21 €). Peruuttamattomasta 
poisjäännistä laskutetaan yhdeksänkertainen ilmoittautumismaksu (63 €), eikä kyseinen uimari ole 
enää saman päivän aikana oikeutettu osallistumaan mihinkään lajiin, myöskään viestiin. 
 

Loppukilpailujen peruutukset 

Lyhyen radan ikäkausimestaruuskilpailuiden loppukilpailun peruutukset tulee hoitaa heti (3 vrk) 
aluekilpailuiden jälkeen ja vain painavista syistä, esim. lääkärintodistus, voidaan peruuttaa tämän 
jälkeen. 

 
Joukkueenjohtajien palaveri 
 
Joukkueenjohtajien palaveri pidetään pe 3.11.2017 klo 16.30 Kaukaveden neuvottelutilassa, joka 
sijaitsee Cafe Kaukaveden käytävän perällä. 
 
Kilpailunjohtajat 
 
Petteri Näsänen 
petteri.nasanen@gmail.com 
050 572 0178 
 
Henna Pernu 
hennapernu@gmail.com 
044 288 5982 
 

Verrat 

 pe-ilta 16.30-17.45 

 la-aamu 8.30-9.50 

 la-ilta 15.30-16.45 

 su-aamu 8.30-9.50 

 su-ilta 14.30-15.45 

 kilpailun aikana voi verrata neljällä 25 m radalla altaan syvässä osassa 

 myös Kaukaveden kuntosali on uimareiden vapaassa käytössä. Kunkin seuran on valvottava 
omien uimareidensa kuntosalin käyttöä. 

 
Keräily eriin tapahtuu monitoimiallastilassa. Uimareille on varattu keräilypaikalle ja lähtöpäähän 
koreja vaatteiden säilytystä varten. 
 



Monitoimiallastilan altaat eivät ole käytössä kisapäivinä. Sen sijaan vesiliukumäki on avoinna 
jaksojen ulkopuolella. 
  
Pesu- ja allastiloissa ei saa olla mukana omia eväitä eikä lasisia pulloja. Omat eväät on nautittava 
joko pukuhuoneissa, Cafe Kaukaveden alueella tai Scandic hotelliin järjestetyssä lepotilassa. 
 
Palkintojen jaot on merkitty Uimaliiton julkaisemaan lajijärjestys dokumenttiin. Palkintojen jakoon 
mennään kootusti keräilyn kautta. 
 
Kaappirannekkeet on palautettava kirjekuoressa kisakansliaan kilpailun päätyttyä. Kadonneesta 
rannekkeesta veloitetaan 20 €. 
 
Paperiset tuloslistat voi hakea kilpailujaksojen jälkeen kisakansliasta. Lähetämme tuloslistat myös 
sähköpostitse seurojen yhteyshenkilöille. Kilpailua voi seurata myös livetimingin välityksellä 
osoitteessa: https://www.livetiming.fi/index.php?cid=3518. 
 
Internet 
 
Kaukaveden WLAN-tunnukset: 
Vierailija 
KMKYvieras09 
 
 
 
Hyviä kisapäiviä toivottaa! 
 
Kajaanin Uimaseura ry 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

https://www.livetiming.fi/index.php?cid=3518

