Syysuinnit 18.9.2021 yleisohje
Swimming Jyväskylä järjestää kansalliset Syysuinnit lauantaina 18.9.2021
Vesiliikuntakeskus AaltoAlvarissa kahdeksalla radalla 25 metrin altaalla.
Kilpailujen aikana halli on yleisessä käytössä muilla altailla. Uimareiden käytössä on 25m kisa-allas sekä
verryttelyä varten altaan toisesta päädystä radat 1-8. Muut altaat eivät ole kilpailijoiden käytössä!

Yleistä
Kilpailunjohtaja:
Yleisjohtaja:
Lisätiedot:

Maarit Laakkonen
Jonna Karjalainen
kilpailut(at)swim.fi tai 040 577 8826

Aikataulut
09:30 kilpailukanslia aukeaa
09:30 JoJo palaveri Kokoustilassa (aulakerros)
10:00 verryttely alkaa altaalla
10:00 toimitsijakokous Kokoustilassa (aulakerros)
10:50 verryttely kilpailualtaassa loppuu
11:00 kilpailut alkavat
14:34 kisat päättyvät (arvioitu aikataulu)
Kilpailun aikataulu päivittyy suoraan Livetimingiin.
_______________________________________________________________________________________

Palkintojen jako
Virallista palkintojen jakoa ei ole. Palkinnot tulee noutaa kisakansliasta, joka sijaitsee uimahallin aulassa.

Kilpailukanslia
Kilpailukanslia sijaitsee AaltoAlvarin aulassa ulko-ovien vieressä ja aukeaa ennen verryttelyjen alkua 9.30.

Peruutukset
Peruutukset tulee tehdä viimeistään 1h ennen kilpailun alkua sähköisen peruutuksen kautta. Tämän jälkeen
peruutus on mahdollista vain pakottavista syistä. Tunnukset sähköistä peruutusta varten on lähetetty
seuroille sähköpostitse.

Rannekkeet
Rannekkeet on palautettava kilpailuiden jälkeen seurakuoressa kilpailukansliaan yhtenä nippuna koko seuran
osalta. Palauttamattomasta rannekkeesta peritään seuralta 15€ maksu. Avainrannekkeita ei saa pudottaa
aulassa oleviin porttiautomaatteihin. Jos kilpailun aikana tarve käydä portin ulkopuolella, käytä manuaalista
lehtiporttia.

Pukuhuoneet
Pukuhuoneet löytyvät hallin alakerrasta. Seuroille merkittynä omat alueet pukuhuoneista! Uimahalli on
käytössä kisapäivänä myös muille asiakkaille.

Verryttely
Verryttely alkaa 1h ennen kilpailuja kilpailualtaassa ja altaasta on varattu rata 8 ajanottoa varten. Kilpailuiden
aikainen verryttely on mahdollista ainoastaan 50m altaan toisella puolikkaalla radoilla 1-8.

LiveTiming
LiveTimingista löytyvät kilpailutulokset reaaliajassa. Myös lähtölistat tulevat heti peruutusajan jälkeen
Livetimingiin.

Lähtölistat
Lähtölistoja on haettavissa kilpailukansliasta sen jälkeen, kun viralliset listat saadaan peruutusajan päätyttyä
ja kaikki toimitsijat ovat saaneet ensiksi omat listansa. Seurat saavat ilmaisia listoja 1 lista 15:toista uimaria
kohden. HUOM! Lähtölistoja ei tulosteta seinille!

Ensiapu
Ensiaputilanteessa ottakaa yhteys ensimmäiseksi uimahallin valvojiin. Paikalla on myös seuran puolesta
sairaanhoitaja ja/tai lääkäri, joka päivystää valvojakopin vieressä.

Ruokailut
Ravintola Lozzi, Keskussairaalantie 4, P-rakennus. Sijaitsee uimahallin vieressä kampuskentän toisella
puolella olevassa punatiilisessä rakennuksessa. Otattehan suoraan yhteyttä ravintola Lozziin,
halutessanne ruokailla siellä: lozzi@semma.fi tai puhelin 0408054012
Lozzi auki lauantaina: klo 12-16.
Lounaslista: https://www.semma.fi/ravintolat2/seminaarimaki/lozzi/

Kahvio
Uimahallin kahvio on auki lauantaina klo 11.00-18.00. Herkulliset leivonnaiset, urheilijan välipalat, erilaiset
juomat ja lämpimät Paninit... kaikkea tätä ja paljon muutakin on saatavissa kahviosta, Tervetuloa!

Löytötavarat
Kilpailujen aikana löytötavarapiste on kilpailukanslian yhteydessä. Kilpailuiden jälkeen löytötavaroita voi
kysellä uimahallin osoitteesta: liikunta.aaltoalvari(at)jkl.fi.

Swimming Jyväskylä toivottaa kaikille kilpailijoille
onnea, iloa ja menestystä kilpailuihin!

