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SYYSPÄRSKEET 2021 
KILPAILUOHJEISTUS 
 
Päivitetty 13.9.2021 
 
Suosittelemme vahvasti hengityssuojainten käyttöä valmentajille ja huoltajille allas- ja 
käytävätiloissa. Ota mukaan oma kasvomaski tai tarvittaessa kasvomaskeja on saatavilla 
myös kisakansliasta. 
 
JOUKKUEET  

• Joukkueen mukana voi tulla valmentajien lisäksi huoltajia 
• Huoltajien ja valmentajien kokonaismäärä tulee ilmoittaa sähköpostitse Tomi Pystyselle 

maanantaihin 13.9. mennessä: tomi.pystynen@oulunlohet.fi 

 
 KISAVERRA 

• Kilpailuallas 9.30 – 10.50 (myös tauon aikana) | Rata 7 Race pace rata | Starttiradat 1 ja 8  
• Matalassa päässä, radat 1-7 | Rata 8 Race pace rata 

KISAKATSOMO 
• Katsomojen 2 ylintä riviä (syvästä päästä katsottuna) lohkot 1-3 varattu yleisölle ja 4 lohkon 

4 ylintä riviä. 
• Muuten katsomo on varattu uimareille ja valmentajille. 
• Katsomossa toivomme kasvomaskien käyttöä. 
• Katsomoon otetaan rajatusti yleisöä. Pyydämme yleisössä olleita katsojia ilmoittamaan tie-

tonsa seuran nettisivuilta löytyvällä lomakkeella. 
• Katsomopaikkojen ollessa täynnä, päästämme lisää yleisöä kun paikkakapasiteettia vapau-

tuu. Tilannetta seuraavat ovivahdit. 
• Ylätasanne ei ole katsojien käytössä. 

LÄHTÖLISTAT JA TULOKSET 
• Lähtölistat laitetaan Pääty seinälle ja kahvion päätyyn  
• Tuloksia ei laiteta seinille, ne löytyvät Livetimingista. Tulostamme yhdet paperiset lähtölistat 

kuitenkin per joukkue.?? 
Nämä löytyy kilpailua ennen akvaarion vierestä. 

KERÄILY 
• Lohkossa 5 keräilyssä 3 erää  
• Katsomon alla olevalla käytävällä 1 erä  
• Katsomon alla olevalla kuntosalilla 2 erää  
• Startin jälkeen starttiin valmistautuva erä siirtyy kuntosalilta starttipäätyyn 
• Kuumat erät saatetaan musiikin tahtiin, esittely on radan päässä. (Huom: 100sku ja 50ru 3 

viimeisintä erää on sekoitettu) 

 RUOKAILEMINEN 
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•  Ruoka varataan uimahallin kahviosta viimeistään 12.9.2020 mennessä, puh. 08 378 502  
•  Oulun Lohien uimarit – Ruoka varaa Sheet kautta 12.9. mennessä erillisellä lomakkeella. 

 KISAKANSLIA  
•  Kisakanslia on uimahallin ala-aulassa  
•  Avaimet ovat kaapeissa kiinni, kaappia varten tarvitset kortin  

 
 
PALKINNOT 
• Palkinnot jaetaan kisakansliassa ala-aulassa. Palkintoja ei postiteta jälkikäteen.  

 
KILPAILUT  
• Näytämme kilpailut Superliven kautta 
 https://www.livetiming.fi/superlive.php?cid=5999 
 

 
 MUUTA  

• Tämä ohjeistus on päivitetty 13.9.2021  
• Lisätietoja kilpailut@oulunlohet.fi 
 

https://www.livetiming.fi/superlive.php?cid=5999

