
 

 

 

 
 

 
SM-Uinnit Kuopio 17.-20.6.2021 
Kuntolaakson Uimahalli, Kuopio 
 
Tapahtumassa noudatetaan koronaviruspandemian vuoksi voimassa olevia THL:n, AVI:n ja Kuopion 
kaupungin ohjeita ja rajoituksia. Järjestäjät rajaavat tapahtumapaikalle saapuvat henkilöt vain tapahtuman 
kannalta välttämättömiin henkilöihin. 
 
Kilpailupaikalle pääsevät ainoastaan kilpailijat, heidän valmentajat, välttämättömät toimitsijat, median 
edustajat sekä muut tapahtuman toteutuksen ja turvallisuuden kannalta välttämättömät henkilöt. Kaikki 
tapahtumaan osallistuvat henkilöt on rekisteröitävä tapahtumaan. 
 
Koronavirustilanne saattaa aiheuttaa muutoksia viranomaismääräyksiin lyhyelläkin varoitusajalla. Mikäli 
määräysten muuttumisella on vaikutusta kilpailujen läpiviemiseen tai järjestelyihin, tiedotetaan siitä 
osallistujille mahdollisimman nopeasti. 
 
Ohjeet tapahtumaan: 
 
Kilpailun järjestelyissä huomioidaan voimassa olevat viranomaisten, Kuopion kaupungin ja Uimaliiton 
ohjeistukset koskien koronavirusepidemiaa. Seuraavat ohjeistukset koskevat kaikkia tapahtumaan 
osallistuvia henkilöitä. 
 

• Uimahallin sisätiloissa on käytettävä maskia tai visiiriä kilpailusuoritusta ja verryttelyä lukuun 
ottamatta. Kilpailijoiden on käytettävä maskia tai visiiriä keräilyyn tullessaan. Maskista tai visiiristä 
saa luopua vasta suihkuun mennessään ja se pitää ottaa käyttöön heti suihkusta pukuhuoneeseen 
siirrytteässä. Ainoastaan terveydelliset syyt ovat pätevä peruste maskin tai visiirin 
käyttämättömyydelle.  

 

• Kilpaileminen ja toimitsijatehtäviin osallistutaan ainoastaan täysin terveenä. Jos sinulla on 
vähäisiäkin flunssan tai kuumeen oireita tai saatat olla altistunut koronavirukselle, pysy kotona ja 
seuraa viranomaisten ohjeita. 
 

• Kilpailun aikana on käytettävä omaa mukanaan tuomaansa kasvomaskia tai visiiriä olleessaan hallin 
aulatiloissa, katsomossa ja pukuhuoneissa. 

 

• Huolehdi käsihygieniasta pesemällä kätesi huolellisesti käyttämällä saippuaa ja vältä tarpeetonta 
pintojen koskettelua. Uimahalliin saavuttaessa on desinfioitava kädet.  

 

• Aivasta tai yski nenäliinaan tai hihaan. Vie käytetty nenäliina välittömästi roska-astiaan ja pese 
kätesi huolellisesti. 

 

• Muista turvavälit minimi 2m! Älä ole lähikontaktissa muihin ja vältä lähikontakteja. 
 

• Turhaa hallilla oleskelua on vältettävä. Hallilta on poistuttava oman suorituksen/suoritusten 
jälkeen. 

 

• Erillisiä palkintojen jakoja ei järjestetä. 
 
 



 

 

 

 
 

 

• Tapahtumassa ei ole katsojia, eli hallissa ovat paikalla ainoastaan kilpailijat, valmentajat, toimitsijat 
median edustajat sekä hallin henkilökunta. 

 

• Pukuhuoneisiin ja katsomoihin on merkitty seuroittain omat lohkot. 
 

• Mikäli sairastut kesken tapahtuman, poistu yleisistä tiloista. Ilmoita sairastumisestasi valmentajalle, 
jonka tulee informoida kisatoimistoa. Osallistuvat seurat huolehtivat omien sairastuneiden 
uimareidensa valvonnasta ja kotiuttamisesta.  Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa 
ohjeistusta viranomaisohjeistuksen mukaisesti. 

 

• Yleisö ei pääse seuraamaan tapahtumaan.  
 

 
Kilpailupäivinä 17.-20.6.2021. uimahalli on suljettu yleisöltä. Halliin kulku tapahtuu pääsisäänkäynnistä. 
Ovista kuljettaessa on muistettava turvavälit ja lähikontaktit on vältettävä. Käsihygieniasta pitää huolehtia 
ja kaikissa hallin sisätiloissa on säilytettävä turvavälit ja välttämään tarpeetonta kanssakäymistä muiden 
kanssa.  
 
Aikataulu  
 
Torstai 17.6. 
Alkuerät 9.30, Loppukilpailut 18.00, Verryttelyt 8.00-9.20 ja 16.00-17.50 
 
Perjantai 18.6. 
Alkuerät 9.30, Loppukilpailut 18.00, Verryttelyt 8.00-9.20 ja 16.00-17.50 
 
Lauantai 19.6. 
Alkuerät 9.30, Loppukilpailut 18.00, Verryttelyt 8.00-9.20 ja 16.00-17.50 
 
Sunnuntai 20.6. 
Alkuerät 9.30, Loppukilpailut 18.00, Verryttelyt 8.00-9.20 ja 16.00-17.50 
 
Verryttelyyn on mahdollisuus myös keskiviikkona 16.6. klo 16.30-20.00. 
 
Pukuhuoneet  
Seuroille on merkityt alueet pukuhuoneissa.  
 
Verryttely  
Verryttely kilpailualtaassa alkaa kaksi tuntia ennen jakson alkua. 
 
Peruutukset  
Peruutukset sähköiseen järjestelmään. 
 
Lähtölistat  
Kilpailujen lähtölistat laaditaan kisapaikalla ennen kunkin jakson alkua ja julkaistaan LiveTimingissa.  
 
 
 



 

 

 

 
 

 
Eriin kokoontuminen  
Erien kokoontumispaikka on hyppy-altaalla. Kokoontumispaikalle kuljetaan hyppyaltaan takakautta. 
Järjestelijä ohjee uimarit lähtöpäätyyn. 
 
Siisteys  
Allashallin puolelle ei saa mennä ulkojalkineissa eikä sisäjalkineissa saa käydä ulkona. Roskia ei saa jättää 
katsomotiloihin tai altaiden reuna-alueille, ei myöskään suihku- ja pukutilojen lattialle tai penkeille.  
 
Liikkuminen 
Kilpailuun osallistuvia urheilijoita pyydetään välttämään julkista liikennettä ja oleskelua julkisilla paikoilla 
kilpailutapahtuman aikana.  
 
Sairastuminen 
Sairastuminen johtaa välittömään kilpailupaikalta poistamiseen. Mikäli sairastut on sairastumisesta 
ilmoitettava viipymättä tapahtuman järjestäjille. 
 


