
 

Tervetuloa Lappeenrantaan! 

 

YLEISTÄ 

Kilpailut uidaan Lappeenrannan keskustan uimahallissa, Pohjolankatu 29. Yleisiin asioihin, kysymyksiin ja           

ongelmiin vastaa Mari Helén puh. 050 452 1005. Hän on tavoitettavissa myös koko kisojen ajan edellä               

mainitusta numerosta. 

 

 

KILPAILUKANSLIA 

Kilpailukanslia sijaitsee uimahallin alakerran takkahuoneessa. Sisään aulaan tultuasi, vasemmalla ovat          

pukuhuoneet ja pukuhuoneisiin mentäessä portaat alas vasemmalle vievät kilpailukansliaan. Kilpailukanslia on           

avoinna perjantaina klo 8.00 alkaen iltajakson loppuun asti. Lauantai- ja sunnuntaiaamuisin kisakanslia on auki              

samoin klo 8.00 alkaen aamujakson päättymiseen asti ja avataan jälleen iltajaksoja varten klo 15.00/14.00.              

Puhelinnumero, joka auttaa kisan aikana ongelmatilanteissa on 050 452 1005 (Mari Helén). 

 

 

JOUKKUEENJOHTAJIEN PALAVERI 

Joukkueenjohtajien palaveri pidetään perjantaina sekä lauantaina klo 8.30 uimahallin takkahuoneessa          

uimahallin alakerrassa. 

 

 

PERUUTUKSET JA VIESTIJOUKKUEET 

Peruutukset ja viestijoukkueiden muutokset tulee tehdä viimeistään 1h ennen jokaisen kilpailujakson          

alkua sähköiseen järjestelmään tai kirjallisesti kilpailukansliaan. Tämän jälkeen peruutus on mahdollista vain          

pakottavista syistä. Myöhemmin kuin tuntia ennen kilpailujakson alkua tehdystä peruutuksesta kilpailun           

järjestäjä perii kolminkertaisen starttimaksun suuruisen peruutusmaksun (33 €). Peruuttamattomasta         

poisjäännistä laskutetaan yhdeksänkertainen ilmoittautumismaksu (99 €), eikä kyseinen uimari ole enää saman            

päivän aikana oikeutettu osallistumaan mihinkään lajiin, myöskään viestiin. 

 

 

KILPAILUAIKATAULU 

Kilpailujaksot alkavat perjantaina klo 10 ja 17, lauantaina klo 10 ja klo 17 ja sunnuntaina klo 10 ja klo 16.                   

Armilan kuntoutuskeskuksen ruokalassa on LiveTiming tulospalvelun seurantamahdollisuus. Aikatauluarviot        

kisajaksoille löytyvät LiveTiming tulospalvelun kautta: Alustava aikataulu 

 

 

SEURAKUORET JA AVAIMET 

Seurakuoria jaetaan kisakansliasta perjantaista klo 8.00 alkaen. Kuorista löytyy myös kilpailuinfo. 

Seurakuorissa jaetaan uimareille avaimet pukutilojen kaappeihin. Kaappien määrä on rajallinen, joten kaikki            

uimarit eivät välttämättä saa omaa kaappia. Kaapin voi jakaa 2-3 muun oman seuran uimarin kanssa. Jokainen                

vastaa omaisuudestaan itse. Löytötavaroita voi tiedustella kisapäivinä kilpailukansliasta ja kilpailun jälkeen           

suoraan uimahallista. 

 

Pukukaappien ja lokeroiden avaimet saa pitää uimarin tai seuran hallussa perjantaista sunnuntaihin. Kilpailun             

päätteeksi avaimet on palautettava seurakuoressa takaisin kisakansliaan. Palauttamatta jääneestä avaimesta          

peritään ao. seuralta 20 euron korvaus. 

 

 

ERIEN KERÄILY JA STARTIT 

Keräily sijaitsee hallissa lastenaltaan ja lisäkatsomon läheisyydessä. Startit tehdään ylilähdöillä pl.           

selkäuintilajit. Lähtöpää on 1.8 metriä syvä. Kisa-allas on 8-ratainen. Huomioi, että aikataulu on alustava. Ole               

ajoissa keräilyssä. 

 

 

LÄHTÖLISTAT, TULOKSET JA LIVETIMING 

Kisan sähköiset lähtölistat, aikataulu ja tulokset löytyvät LiveTiming tulospalvelusta, josta voi myös seurata             

kisan kulkua reaaliaikaisesti. LiveTiming seuranta järjestetään uimahallilla, ja Armilan kuntoutuskeskuksen          

ruokalaan. Lähtölistat ovat nähtävillä myös uimahallissa valvomon seinällä. Tulokset ovat nähtävillä seinällä            

uimahallin aulassa. Kisakansliassa on myynnissä myös joitakin paperisia lähtölistoja. Palkinnot jaetaan kilpailun            

aikataulun mukaisesti hyppyaltaan läheisyydessä. 

 

 

KILPAILUALUEEN RAUHOITTAMINEN 

Altaan ympäristössä ratatuomareille ja muille toimitsijoille on annettava esteetön kulku ja häiriötön tila toimia.              

Uimarien tullessa lähtökorokkeiden taakse, he jättävät ylimääräiset varusteensa koreihin. Korit siirretään           

toimitsijoiden toimesta pois korokkeiden takaa alakatsomon tasanteelle altaan lähtöpäähän, josta uimarit           

noutavat omat varusteensa uintinsa jälkeen. Alue lähtökorokkeiden takana rauhoitetaan toimitsijoille ja starttiin            

valmistautuville uimareille. 

 

 

  

 



 

VERRYTTELY 

 

Torstai 29.11. 

Keskustan uimahallin altaassa on mahdollisuus pitkämatkalaisten verrytellä klo 14.00 – 20.30. 

 

Perjantaina 30.11. 
Verryttely uimahallin kisa-altaassa aamulla klo 8.30 - 9.45 ja iltapäivällä klo 15.30 – 16.45. 

 

Lauantaina 1.12. 

Verryttely uimahallin kisa-altaassa aamulla klo 8.30 - 9.45 ja iltapäivällä klo 15.30 – 16.45. 

 

Sunnuntaina 2.12. 

Verryttely uimahallin kisa-altaassa aamulla klo 8.30 - 9.45 ja iltapäivällä klo 14.30 – 15.45. 

 

Rata 1 varataan startteja ja ajanottoja varten. Rata 2 on kilpailuvauhtinen race pace – rata. 

 

Muutoin kilpailujen aikana uimareilla on verryttelymahdollisuus kisan aikana hallin hyppyaltaassa. 

 

 

RUOKAILUT 

Kilpailijoiden ja toimitsijoiden lounasruokailu on järjestetty uimahallin lähellä Armilan kuntoutuskeskuksen          

ruokalassa Lounaskeitaassa (Armilankatu 44) perjantaista sunnuntaihin klo 11 - 14. Lounaan hinta on 9,50 €. 

 

Ruokatilaus (sitova): Ruokailijoiden määrä/päivä/seura sekä mahdolliset erikoisruokavaliot osoitteeseen        

nina.haimila@lappeenrannanuimarit.fi torstaihin 15.11. mennessä. 

 

Etukäteen lounaan tilanneille on lounasliput seurakuoressa, huomioikaa että eri päiville on eri väriset liput.              

Kuoressa on myös opaskartta lounaspaikalle. 

 

 

ENSIAPU 

Ensiapulaukku löytyy uimahallista. Jokaisessa kilpailujaksossa on hallissa paikalla sairaanhoitaja ja/tai lääkäri.           

Yhteyden saa kilpailukansliasta. 

 

 

UINTIVARUSTEMYYNTI 

Aquanetti on myymässä tuotteitaan kisojen ajan hallin aulassa. 

 

 

PYSÄKÖINTI / BUSSIT 

Uimahallin edessä on rajallisesti paikkoja autoille. Pysäköintimahdollisuuksia löytyy uimahallin läheisyydestä          

kävelymatkan päästä mm. urheilutalon pysäköintialueelta. Pysäköi autosi pysäköintialueen liikennemerkkien         

mukaisesti. 

 

 

TAUKOTILA 

Taukotiloina toimivat uimahallin kuntosali sekä miekkailusali uimahallin kellarikerroksessa. Omia patjoja tms.           

voi ottaa mukaan. 

 

 

MAJOITUS 

Osallistuvat seurat/uimarit järjestävät majoituksen itse. 

 

 

HUOM 

Kannattaa ottaa käteistä mukaan arpajaisia tms. ostoksia varten. 

 

LISÄTIETOA 

https://www.uimaliitto.fi/uinti/arvokilpailut/ikm/2018-2019/ 
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