
 

 

 

 

KILPAILIJAINFO 
 
Uimala Katariina, Puistotie 7-9, 48100 KOTKA, lauantaina 
07.02.2015 
 
- seurakuoret jaossa klo 13:30 alkaen 

- verryttely klo 14:00 - 14:50 
- kilpailu klo 15:00 =>  

 
Tärkeää asiaa kaikille kisatapahtumaan osallistuville:  
 

Peruutukset tulee tehdä mahdollisimman pian, viimeistään  tuntia ennen kilpailujakson alkua. 
Paikanpäällä tehtävät peruutukset tehdään aina KIRJALLISESTI kilpailukansliasta saatavalla tai 
seurakuoresta löytyvällä peruutuslomakkeella ja täytetty lomake jätetään kansliaan.  
 
Viestijoukkuemuutokset on tehtävä kisakansliasta löytyvällä lomakkeella KIRJALLISESTI viimeistään 
tuntia ennen kilpailujakson alkua.  Kilpailukanslian vastapäiseltä seinältä löytyvät myös Octon kautta 
ilmoitetut viestijoukkueet. Jos joukkueet ovat kunnossa, niitä EI tarvitse enää ilmoittaa kirjallisesti 
paikan päällä. 
 

Kisakanslia palvelee 2. kerroksessa  
 
Kilpailukanslia on avoinna la 07.02. klo 13.00 – 21:00 (tai kunnes viimeinenkin uimari on palauttanut 
rannekkeensa ja poistunut hallista). 
 
Seurakuoret jaetaan seurojen edustajille/valmentajille yhteystietoja (nimi + puh.nro) vastaan uimahallin 
ala-aulassa klo 13:30 alkaen. 
 
Kuoret pitävät sisällään kaikki ohjeet ja kartat kirjallisessa muodossa, ennakkoon painetut lähtölistat 
sekä uimareiden rannekkeet. HUOM! Rannekkeet tulee palauttaa kilpailukansliaan, jossa rannekkeet 
merkitään seurakohtaisesti palautetuksi. Kadonneet rannekkeet veloitetaan seuroilta, 10 EUR/kpl. 
 
Seurakuoressa on myös kuponki, jonka esittämällä seuran edustaja saa lunastaa itselleen uunituoreen 
lähtölistan kilpailukansliasta juuri ennen kilpailun alkua. 
 

Lähtölistat ja tuloslistat  

 
Lähtölistat ovat nähtävillä hallitilan kaakeliseinällä, uimahallin puolelle astuttaessa heti ovesta katsot-
tuna vasemmalla seinällä. 



 

 

 
Tulokset tulevat 2. kerroksen aulatasanteelta hallin puolelle johtavan käytävän seinälle. 
  

Kokoontuminen ja lähdöt  
 
Kokoontuminen tapahtuu kaksi erää ennen omaa erää opetusaltaan päädyssä tätä varten rajatulla 
alueella. Lähtöalueelle siirrytään järjestelijän johdolla ratajärjestysjonossa. 
 
Lähdöt tapahtuvat ns. "päällelähtönä" eli maaliin saavuttuaan uimarit odottavat altaissa IRTI 
päätyajanottolevyistä ja siirtyvät pois altaasta vasta seuraavan uimarin startattua matkaan (poislukien 
selkäuinnit joissa altaista noustaan pois ennen seuraavaa lähtöä). Välttääksemme sekaannuksia sähköi-
sessä ajanotossa, pyydämme erityistä tarkkuutta uimareilta siihen, että oman suorituksen jälkeen 

ajan-ottolevyihin ei enää kosketa. Valmentajat/seurojen yhteyshenkilöt, muistuttakaa uimareita 
tästä. 
 
Verrytteyallas  
 
Verryttely kisan aikana tapahtuu kaarisillan oikealla puolella olevassa altaanosassa.  

 
Palkintojenjako 

 
Palkintojenjako tapahtuu kaarisillan oikealla puolella olevan altaan takana.  

 
Uimareiden lepotila on 2. kerroksen kuntosalissa, ovi kuntosalin puolelle löytyy kisakanslian ja 
uimapukumyynnin välistä.  

 
Katsomoalue on hallisalin päädyssä yläkerrassa, jonne vievät portaat kahvion takaa, halliin 
tuovasta ovesta oikealle.  
 

Cafe Kolibri palvelee kilpailujen ajan uimalan ykköskerroksessa. 

 
Yleisö WC:t sijaitsevat 1. kerroksessa, ulko-ovesta nähden oikealla sekä kuntosalikäytävällä (2 krs).  
 

Pysäköinti Uimala Katariinan lähialueella on runsaasti paikoitustilaa. Pysäköintialueet on selkeästi 
merkitty.  Myös kadunvarsille voi autoja jättää, mutta huomioikaa, että ohikulkevalle liikenteelle jää 
kuitenkin riittävästi tilaa. Uimahallin edessä olevalle alueelle EI saa missään nimessä pysäköidä 
(pelastustiet- ja väylät pidettävä autoista vapaana). Käyttäkää siis vain merkittyjä pysäköintipaikkoja. 

 

MUKAVAA JA MENESTYKSEKÄSTÄ  

Kristina Cruises -kisalauantaita Kotkassa!  
 

Uimaseura  Aquila 


