
KOKKO-JEPPIS GAMES, KOKKOLA 27-28.11.2021 
 
KILPAILUKANSLIA sijaitsee uimahallin kokoustila Wellamossa, pukuhuone käytävällä heti porttien jälkeen 
vasemmalla puolella. Kilpailukanslia ja halli avautuu lauantaina klo: 9.30 ja sunnuntaina klo: 8.00 
 
TURVALLISUUSOHJEISTUS jokainen seura vastaa oman ryhmänsä osalta ohjeistuksen noudattamista. 
Kilpailupaikalle voi saapua vain terveenä!. 
Seura huolehtii kilpailuun osallistuville riittävän määrän kasvomaskeja. 
 
KILPAILUPAIKALLE EI OTETA YLEISÖÄ uimahallin sisätiloihin on pääsy vain uimareilla ja valmentajilla. 
Vanhempia tai muuta yleisöä ei oteta edes aulatiloihin. 
 
VALMENTAJAT/JOUKKUEENJOHTAJA seurojen tulee ilmoittaa kilpailuun tulevien 
valmentajien/joukkueenjohtajien määrä (miehet – naiset) pukuhuonetilojen varauksia varten. Sekä 
mahdollisen altistumisen sattuessa, terveysviranomaisille on voitava ilmoittaa kaikkien osallistujien tiedot. 
Toivomme osallistuvien valmentajien/joukkueenjohtajien määrän pysyvän mahdollisimman pienenä. 
 
JOUKKUEENJOHTAJIEN KOKOUS pidetään kokoustila Wellamossa klo: 10.45, kokoustilaan pääsee 
allasosastolta katsomon kierreportaiden viereisestä ovesta. Jokaisesta seurasta tulee olla yksi 
joukkueenjohtaja paikalla. 
  
SEURAKUORET JA LÄHTÖLISTAT jaetaan kilpailukansliasta. Avainkortit tulee palauttaa kilpailujen 
päättyessä seurakuoressa kilpailukansliaan. Lähtölistat on haettavissa kilpailukansliasta aikaisintaan n. 30 
min ennen kilpailun alkua. 
 
VERRYTTELY Kilpailun aikana verryttely on mahdollista myös hyppyaltaalla. Lasten opetusaltaassa on 
mahdollista kilpailujen aikana verrytellä esim. potkuja. 
Kilpailu altaassa on verryttely mahdollista aikataulun mukaisesti kilpailun taukojen aikana. 
Turvavälejä tulee noudattaa myös kilpailun aikana verryttelyaltaissa. Turha oleskelu altaissa ja allastiloissa 
on kielletty. 
  
KOKOONTUMINEN eriin tapahtuu pukuhuoneista katsoen altaan käännöspään ja märkäkahvion vieressä, 
toinen keräilypiste sijaitsee kisa-altaan toisella reunalla ikkunaseinällä. Uimareiden tulee olla paikalla 
hyvissä ajoin ennen omaa starttia, n.3 erää ennen oman erän starttia. On kuitenkin vältettävä liian aikaista 
paikalle saapumista ja kokoontumista. Järjestelijät saattavat uimarit lähtöpaikalle. Lähtölistat löytyvät 
miesten ja naisten pukuhuoneiden altaanpuoleisen sisäänkäynnin seinästä. 
 
KILPAILUN KULKU 
Kilpailu uidaan ylilähdöillä, lukuun ottamatta selkäuintia ja viestejä. Uimarin on mahdollista pyytää 
toimitsijoilta apua takalaudan säätämiseen. 
 
VIESTIJOUKKUEET JA PERUUTUKSET 
Peruutukset tulee tehdä seuralle ilmoitetuilla tunnuksilla valmentaja sovelluksen kautta. Peruutus tulee 
tehdä 60 min ennen kilpailujakson alkua. Osallistumismaksua ei palauteta missään tapauksessa. 
 
TULOKSET laitetaan nähtäville allastiloissa märkäkahvion seinälle. 
 
RUOKAILU 
Café Eden on avoinna kilpailujen ajan. Pöydät on varattu seuroittain, jotta vältytään lähikontakteilta eri 
seurojen uimareiden välillä. 
 
LÖYTÖTAVARAT 
Kilpailukansliasta löytyy laatikko löytötavaroille. Kilpailujen jälkeen löytyneet tavarat toimitetaan Kokkolan 
Uimaseuran varastoon. Tiedustelut kusgss1@gmail.com 
 
HUOM!!!!!!! 
Kaikenlainen ruokailu uimahallin allastiloissa on ehdottomasti kielletty Vesiveijarin yleissääntöjen 
mukaisesti. Medirexin tilat eivät ole kilpailijoiden käytössä. Kulkeminen Medirexin tiloissa on kielletty.  
Allastiloissa saa käyttää vain puhtaita kenkiä, eikä niillä tule liikkua muissa tiloissa: mm. käytävät, kahvio tai 
ulkotilat. 
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