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Kilpailut uidaan Lahden uimahallissa, Svinhufvudinkatu 8, 15110 Lahti.  

KILPAILUAIKATAULU  

Aamujakso: ikäluokat T10, T12 ja P10, P12 Verryttely klo 10.00-10.55, kilpailu klo 11.00 

Iltajakso:ikäluokat T14, T16, N ja P14, P16,M Verryttely klo 15.00-15.55,kilpailu klo 16.00 

SEURAKUORET JA AVAIMET  

Seurakuoria jaetaan kilpailuinfosta uimahallin aulasta klo 9.15 alkaen.  Seurakuorissa jaetaan 

uimareille avainkortit pukutilojen kaappeihin. Kaappien määrä on rajallinen, joten kaikki uimarit 

eivät välttämättä saa omaa kaappia. Kaapin voi jakaa 1-2 uimaria oman seuran uimarin kanssa. 

Jokainen vastaa omaisuudestaan itse. Löytötavaroita voi tiedustella kisapäivinä kilpailuinfosta ja 

kilpailun jälkeen suoraan uimahallista.  

Kilpailun päätteeksi avainkortit on palautettava seurakuoressa takaisin kisainfoon. Palauttamatta 

jääneestä avaimesta peritään ao. seuralta 80 euron korvaus.  

PERUUTUKSET JA VIESTIJOUKKUEET  

Peruutukset ja viestijoukkueiden muutokset tulee tehdä viimeistään 1h ennen kummankin 

kilpailujakson alkua sähköiseen järjestelmään tai kirjallisesti kilpailukansliaan. Tämän jälkeen 

peruutus on mahdollista vain pakottavista syistä. Myöhemmin kuin tuntia ennen kilpailujakson alkua 

peruuttamattomasta poisjäännistä laskutetaan kolminkertainen ilmoittautumismaksu (24€), eikä 

kyseinen uimari ole enää saman päivän aikana oikeutettu osallistumaan mihinkään lajiin, myöskään 

viestiin.  

ERIEN KERÄILY JA STARTIT 

Keräily sijaitsee suihkuhuoneiden läheisyydessä altaalle vievällä alakäytävällä. Startit tehdään 

ylilähdöillä pl. selkäuintilajit 

LÄHTÖLISTAT, TULOKSET JA LIVETIMING 

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

seurata kisan kulkua reaaliaikaisesti. Lähtölistat ovat nähtävillä myös uimahallissa altaan 

käännöspäänpuoleisella seinällä.  

Tulokset ovat nähtävillä katsomon takana olevalla lasiseinällä.  Palkinnot jaetaan kilpailun            

aikataulun mukaisesti jokaisen lajin finaalin jälkeen.  

ERIKOISPALKINTO 

Kummankin jakson lopussa jaetaan erillinen 100€ lahjakorttipalkinto verkkopiste.comiin. Voittaja 

määräytyy sen mukaan, joka saa suurimmat Fina-pisteet alkuerien perusteella kaikista lajeista (50pu, 

50su, 50ru ja 50vu) yhteenlaskettuna.. 

 

 



 

 

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. Uimareita tulee ohjeistaa hakemaan tavaransa heti uinnin jälkeen korista, jotta seuraavien 

uimareiden tavarat mahtuvat koriin. 

 

UINTIVARUSTEMYYNTI  

Kisojen aikana hallissa uintivarustemyynti sekä arpajaismyyntiä.  

PYSÄKÖINTI 

Uimahallin edessä on rajallisesti paikkoja autoille. Pysäköintimahdollisuuksia löytyy uimahallin 

läheisyydestä kävelymatkan päästä mm. Messuhallin sekä jäähallin pysäköintialueelta. Pysäköi autosi 

pysäköintialueen liikennemerkkien mukaisesti.  

  

 

  

 


