
TERVETULOA 
Kevätkisoihin Salon uimahalliin lauantaina 2.3.3019 

6 rataa (25m), sähköinen ajanotto 

 

 

 

Kilpailun aikataulu Kilpailu alkaa klo 13:00 (verryttely klo 12:00) 

Kilpailupaikka  Salon Uimahalli, Anistenkatu 6, 24100 Salo 

Pysäköinti Uimahallin parkkipaikka Anistenkatu 6 

Salohallin parkkipaikka Pormestarinkatu 5 

Kilpailukanslia Uimahallin toisessa kerroksessa  

Avainkortit Noudetaan seuroittain kilpailukansliasta klo 11:30 alkaen. Palautus seuroittain 

kilpailukansliaan. Kadonneista korteista veloitamme 10€ / kortti. 

Peruutukset Viimeistään 1 tuntia ennen kilpailujakson alkua sähköiseen 

peruutusjärjestelmään tai kirjallisesti kilpailukansliaan.   

Starttimaksut 8€ / startti maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä Salon Uimareiden tilille 

SSOP FI92 5410 6420 0008 87. 

Jälki-ilmoittautuminen Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista sähköisessä järjestelmässä 1.3.2019 klo 

12:00 asti. Tämän jälkeen kilpailut@salonuimarit.fi tai kisapäivänä paikan 

päällä. 

 Jälki-ilmoittautumismaksu on kolminkertainen (24€). 

Lähtölistat ja tulokset Näkyvissä Live-Timing palvelussa, sekä uimahallin seinällä ja kilpailukansliassa. 

Viestijoukkueiden kokoonpanot 

 Muutokset sähköiseen järjestelmään tai kilpailukansliaan viimeistään tuntia 

ennen kilpailujakson alkua. Ainoastaan muutokset pitää ilmoittaa. 

Eriin kokoontuminen Hyppyaltaan katsomossa n. 10 min ennen oman erän alkua. Muistakaa seurata 

kilpailun kulkua, arvioitu aikataulu on vain ohjeellinen. 

Palkintojen jako Palkinnot jaetaan kilpailualtaan vieressä kilpailun aikataulun mukaan. 

Palkintojen jakoon kuljetaan keräilyn kautta. Mahdollisista muutoksista 

ilmoitetaan kisapäivänä. 

Ensiapu Kilpailukansliassa 

Katsomo Paikkojen varaaminen ei ole sallittua. Uimareiden tavaransäilytys vain 

pukukaapeissa. 

mailto:kilpailut@salonuimarit.fi


Coach Corner Uimahallin kahvion puoleisessa nurkassa, jossa valmentajille on tarjolla kahvia. 

 Lähtölistat toimitetaan Coach Corneriin. 

Kahvio Kilpailuiden aikana klo 11 alkaen uimahallin toisessa kerroksessa toimii Salon 

Uimareiden kahvio, josta löytyy niin ruokaisampia suolaisia vaihtoehtoja, kuin 

makeita leivonnaisia kahvin ja muiden virvokkeiden lisäksi. 

 Myös korttimaksu! 

Arpajaiset Kahvion yhteydessä arpajaiset, joiden tuotto ohjataan Salon Uimareiden Rollo 

2019 joukkueelle. 

 Arvat 2,50€/kpl TAI 5kpl:tta 10€ (joka toinen arpa voittaa!) 

Tarvikemyynti Aquanetti -myyntipiste uimahallin kolmannessa kerroksessa. 

Verryttely  Verryttely kilpailualtaassa klo 12:00-12:45. 

 HUOM! Kilpailualtaasta paneeleiden yli ylösnouseminen kielletty. 

Kilpailun aikana verryttely hyppyaltaassa, jossa käytössä on kuusi 25m rataa. 

  

Lepo- ja lämmittelytila Kolmannen kerroksen jumppasali on uimareiden käytössä klo 13:00 jälkeen. 

 Tila on pidettävä siistissä kunnossa ja roskat on siivottava roskiksiin. 

 Jumppasalin hätäpoistumistie käytössä vain hätätilanteessa (katolle 

meneminen kielletty)! 

  

Jalkineet Allastiloissa sallittu vain sisäjalkineet tai kertakäyttöisillä kenkäsuojilla suojatut 

ulkojalkineet. 

Sisäjalkineilla ei käyntiä ulos! 

 

Muut altaat  Lasten allas, terapia-allas, kylmäallas, sekä liukumäet ovat suljettuna ja niiden 

käyttö on ehdottomasti kielletty! 

Kerroksista hyppiminen on kielletty! 

  

Löytötavarat Kilpailuiden aikana kadonneita tavaroita tiedusteltava kilpailukansliasta. 

Kilpailuiden jälkeen löytötavaroita voi tiedustella sähköpostitse 

sari.villanen@outlook.com. 
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Salon Uimarit toivottaa reilua kisahenkeä ja iloista kilpailumieltä! 

 

 

 

  

 

 

 

 

UIMAHALLIN PYSÄKÖINTI 

Anistenkatu 6 

24100 Salo 

SALOHALLIN PYSÄKÖINTI 

Pormestarinkatu 5 

24100 Salo 


