
 

 

 
 
 

TERVETULOA 
Pori International Swimming Classic kilpailuihin  

25.-26.5.2019 
KILPAILUJAKSOJEN JA VERRYTTELYN AIKATAULU: 

 

 

Sunnuntai 26.5.2019 
A-alkuerät 

Verryttely klo 8.00-8.45 kilpailu klo 9.00 
alkaen 

neljä nopeinta 
alkuerää/laji 

B-alkuerät 

verryttely: klo 11.30-
12.20 

kilpailu klo 12.30 
alkaen  

A- ja B finaalit 

verryttely: klo 17.00-
17.45 kilpailu klo 18.00 

finaaleissa alkuerien 16 
nopeinta uimaria ja 

400m ja 800m lajeissa 8 
nopeinta suorana 

finaalina 
 

HUOM! 400m ja 800m matkat uidaan 8 nopeimman uimarin osalta illan finaaleissa suorina finaaleina ja 
loput erät B-alkuerien lopussa. Myös lajit, joissa on 8 tai alle osallistujaa uidaan suorina finaaleina 

iltajaksossa. 

Lauantai 25.5.2019 
A-alkuerät 

Verryttely klo 
8.00-8.45 

kilpailu klo 9.00 
alkaen neljä nopeinta alkuerää/laji 

B-alkuerät 

verryttely: klo 
11.30-12.20 

kilpailu klo 12.30 
alkaen  

A- ja B finaalit 

verryttely: klo 
17.00-17.45 kilpailu klo 18.00 

finaaleissa alkuerien 16 
nopeinta uimaria ja 400m ja 

800m 8 nopeinta suorana 
finaalina 



KILPAILUPAIKKA Porin keskustan uimahalli, 50m rata. 
Osoite: Presidentinpuistokatu 6, 28130 Pori 
 
KILPAILUKANSLIA löytyy sisääntuloaulan kahvion takaosasta ja se avataan klo 7.30 ja suljetaan ½ tuntia 
kilpailujakson päätyttyä molempina päivinä. 

JOUKKUEENJOHTAJIEN KOKOUS pidetään la klo 8.00 kuntosalin edustalla. Kulku kassan takaa olevia 
portaita kerros alaspäin. Kaikkien joukkueiden edustuksen läsnäolo on toivottavaa! 
 
TOIMITSIJOIDEN PALAVERI pidetään ennen jokaista kilpailujaksoa. Paikkana kuntosalin edusta. Ajat:  la ja 
su klo 8.15, 11.45, 17.15. Kulku kassan takaa olevia portaita kerros alaspäin. 
 
PUKUKAAPPIEN RANNEKKEET jaetaan seuroittain kilpailukansliasta kuittausta vastaan ja ne on palautettava 
kilpailujen päätyttyä kilpailukansliaan seurakuorissa. Palauttamatta jääneistä rannekkeista veloitamme 
30€/kpl. Kaapit on tyhjennettävä yön ajaksi. 
 
PERUUTUKSET 
Kilpailijan osanotto yhteen tai useampaan lajiin voidaan peruuttaa. Peruutus lauantain alkukilpailuista ja 
suoraan loppukilpailuna uitavista 400 m ja 800 m matkoista voidaan tehdä perjantaihin klo 18 saakka ja 
sunnuntain alkukilpailuista ja 400 m ja 800 m matkoista  viimeistään 30 minuuttia lauantaina finaalijakson 
päättymisen jälkeen. Edellä olevia ajankohtia myöhemmin tehty perutus on mahdollista, mutta järjestäjä 
perii peruutuksesta kolminkertaisen ilmoittautumismaksun suuruisen maksun (30 euroa). Peruuttaminen, 
joka johtuu ns. pakottavista syistä, on maksuton. 
 
Finaaliperuutukset tulee tehdä mahdollisimman pian, kansainväliseen tapaan 30 minuuttia lajin päättymisen 
jälkeen. Peruutukset tehdään kirjallisina ajanoton edessä olevaan pisteeseen. 
 
Finaalipaikan vastaanottaminen tulee tehdä 5 minuutin kuluessa siitä, kun sitä on joukkueenjohtajalle 
tarjottu. Kisajakson aikana vastaanottaminen tapahtuu ilmoittamalla siitä ajanoton edessä olevaan 
pisteeseen ja kisajakson jälkeen puhelimitse tulevaan finaalipaikkatarjoukseen vastaamalla. Puhelinnumero 
on 044-710 5347 
 
Finaaleihin kutsutaan vielä uimari, joka on sijalla 24 A- ja B- alkuerien jälkeen yhdistetyissä tuloslistoissa. 
 
SWIM OFF 
 
A-alkuerien  mahdollinen swim-off uidaan A-alkuerien päättymisen jälkeen. Jos syntyy swim-off tilanne A-
alkuerien ja B-alkuerien uimarien välille, swim-off uidaan ennen finaalijakson alkua. 
B-alkuerien uimarein välinen swim-off uidaan ennen 400 m ja 800 m matkojen suorana finaalina 
aamujaksossa uitavia eriä. 
 

LÄHTÖLISTAT  

Peruutusaikojen päättymisen jälkeen jokaisesta lajista 32 uimaria eli 4 täyttä erää sijoitetaan A-alkueriin ja 
sijalta 33 eteenpäin uimari sijoitetaan B-alkueriin. 
 
Jos lajissa on ilmoittautuneita 8 tai vähemmän laji uidaan vain illan loppukilpailussa. 400 m ja 800 m 
matkoilla on vain A-finaali, muissa lajeissa A-ja B-finaali. Finaalijaksossa B-finaali uidaan ensin ja A-finaali 
sen jälkeen. 
 



Lähtölistat ovat nähtävillä uimahallissa katsomon takana, sisääntuloaulassa sekä altaiden puolella 
pesuhuoneisiin johtavien ovien vieressä. Sähköisesti listat löytyvät LiveTimingista (livetiming.fi). 

JÄLKI-ILMOITTAUTUMINEN 

Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista tuntia ennen alkukilpailujaksojen alkua. A-alkueriin uimari 
sijoitetaan vain, jos radoilla on tilaa. Jos tilaa ei ole, uimari sijoitetaan B-alkueriin, vaikka aika oikeuttaisikin 
A-alkueriin. Jos lajissa on 8 uimaria ja jälki-ilmoittautuminen tapahtuu peruutusajan päättymisen jälkeen,  
jälki-ilmoittautunut sijoitetaan uimaan lajinsa B-alkuerien yhteydessä, mutta hänen aikansa otetaan 
huomioon sijoituksissa verrattuna illalla uituihin finaaliaikoihin. 
 
ERIEN KERÄILY  
Keräilypiste on  hyppyaltaan vieressä. Uimarin on oltava keräilyssä 10 minuuttia ennen oman eränsä alkua. 
Aikataulu on viitteellinen eli joukkueita ja uimareita kehotetaan seuramaan kilpailun etenemistä ja 
kuulutuksia. 

STARTIT  

Lähtöpääty on uimahallin kadunpuoleisesta pääty. Käytössä on ylilähdöt. ALTAASTA  EI SAA NOUSTA 
AJANOTTOPANEELIEN YLI! 

TULOKSET  

Paperitulosteet kiinnitetään sisääntuloaulan ikkunoihin sekä altaiden puolelle pesuhuoneisiin johtavien 
ovien viereen. Lisäksi ne löytyvät sähköisesti LiveTimingista. 

PALKINTOJEN JAKO A- ja B-finaalien jälkeen jaetaan miesten ja naisten sarjojen palkinnot. Nuorten 
sarjojen palkinnot noudetaan kilpailukansliasta. 

ENSIAPU/LÄÄKÄRI ensiaputapauksissa ota yhteyttä kisakansliaan. 

PYSÄKÖINTI uimahallin parkkipaikalla ei ole aikarajoitusta kilpailuiden aikana. Maksuttomia paikkoja löytyy 
lähikaduilta ja urheilutalon parkkipaikalta. 

SIISTEYS pidetään halli siistinä, ei jätetä roskia pukutiloihin eikä katsomoon. Ulkojalkineilla ei saa mennä 
katsomoon, eikä allastiloihin eikä sisäjalkineilla käydä ulkona. 

KATSOMOSTA ei saa varata paikkoja. Katsomo tyhjennetään päivän päätyttyä. Uimarit säilyttävät 
tavaransa pukukaapeissa, ei katsomossa. HUOM! Eväiden syöminen allasalueella on kielletty. 

RUOKAILU Porin Uimaseura järjestää ruokailun lauantaina ja sunnuntain viereisellä Kuninkaanhaan 
koululla. Ruokailut on varattu etukäteen. Erikseen myynnissä vielä muutamia annoksia (hinta 10€). 

Ruokailuajat: 

la lounas klo 11-15, la päivällinen klo 15.30-20.30 

su lounas - 11-15, su päivällinen klo 15.30-20.30 

 

Vauhdikkaita kisoja kaikille! 

Porin Uimaseura 


