
Kisaohje uimareiden huoltajille  

    

Kilpailuihin ilmoittautuminen 

Valmentajat tiedustelevat uimareiden osallistumisen kilpailuihin, joihin ilmoittaudutaan annettuun 

päivämäärään mennessä. Tämän jälkeen valmentaja ilmoittaa uimarit kilpailuihin ja kilpailusihteeri alkaa 

hoitamaan starttimaksujen maksamisen, majoituksen varauksen ja tarvittavat matkat. Ainoastaan hyvästä 

syystä jälki-ilmoittautuminen on mahdollista, kun asiasta on sopinut valmentajan kanssa. Jälki-

ilmoittautuminen tehtävä ehdottomasti 5 vrk ennen kilpailua ja tästä on ilmoitettava myös 

kilpailusihteerille. Jälki-ilmoittautunut hoitaa itse matkat, majoitukset, ruokailut ja mahdolliset muut kulut. 

Ainoastaan starttimaksujen maksaminen hoidetaan myös jälki-ilmoittautuneista keskitetysti seuramme 

kautta. Tämän jälkeen tulleita ilmoittautumisia ei oteta enää huomioon. 

Starttimaksut 
Kun uimari ilmoitetaan kilpailuun, maksetaan seuramme kautta samassa yhteydessä starttimaksut. Seura 
laskuttaa starttimaksut uimarilta kilpailujen jälkeen.  
Kilpailujen järjestävälle seuralle maksamisen jälkeen sairastuneen tai muista syistä poisjäävän uimarin 
starttimaksuja ei yleensä palauteta seurallemme takaisin, joten starttimaksut laskutetaan uimarilta.  
 
Matkat 
Matkat voidaan varata seuramme kautta, tai jos menette omalla autolla kilpailuihin, niin järjestetään 
kimppakyytejä mahdollisuuksien mukaan.  
Jos kilpailuihin perumista ei tehdä tai se tehdään liian myöhään ja esim. junaliput on ehditty hankkia, jää 
lippujen kustannukset uimarille.  
 
Majoitus 
Majoitus voidaan järjestää seuramme kautta. Yleensä majoitus varataan kisapaikan lähistöllä olevasta 
hotellista. Muista kuin hotellimajoituksista ilmoitetaan ennakkoon.  
Poisjäävän uimarin majoituskulut voidaan perua ko. tapauksessa jopa paikan päällä, mutta mielellään 
ennen kilpailuviikonloppua. Mikäli uimari ei ilmoita poisjäännistä, majoituskustannukset peritään uimarilta. 
  
Kisaruokailut 
 
Kisapaikalla on yleensä mahdollisuus ruokailuun erillistä maksua vastaan. Ruokailijamääristä on ilmoitettava 
ennakkoon, jotta tiedetään varata riittävästi ruokaa. On suositeltavaa, että uimarit varaavat ruokailut, että 
ei ole ainoastaan omien eväiden varassa. Kuitenkin ruokien lisäksi uimareilla on hyvä olla omia eväitä 
mukana, koska kisat voivat kestää koko päivän. Riippuen omien lajien sijoittelusta, voi mennä pitkälle 
iltapäivään, ennen kuin uimari pääsee ruokailuun syömään. Kisojen aikataulut ovat myös melko tiukat, 
joten kaupassa käyntiin yleensä on aikaa vasta kisapäivän illalla.  
 
Ruokailut maksetaan ennen kisoja. Jos kisoista pois jääneen uimarin ruokailut perutaan 1. kisapäivän 
aamuna ilmoittautumisen yhteydessä tai jo ennen kisaa, laskutetaan seuraa yleensä todellisten kulujen 
mukaisesti.  Jos ruokailujen perumista ei suoriteta ajoissa, nämä ruokailukustannukset jäävät 
peruuttamatta jättäneen uimarin maksettavaksi. 
 
Tärkeitä huomioita  
 
Jos uimari ei ole ollut harjoituksissa kisaa edeltävällä viikolla sairauden johdosta tai sairastuu juuri ennen 
kisoja, niin tulee huoltajien välittömästi ilmoittaa sairastumisesta ryhmän valmentajalle ja kilpailusihteeri  
kilpailusihteeri@sc-rovaniemi.com 
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Sairaana ei saa kilpailla. Ennen kisaa täytyy olla vähintään 3 kuumeetonta päivää. Kilpailutilanne ja 
halliolosuhteet eivät nopeuta toipumista, pikemmin päinvastoin ja jälkisairauksien riski kasvaa. Lisäksi on 
suuri riski tartuttaa muita uimareita.  
 
Tällöin sairastuneelle tai muista syistä peruuttavalle uimarille ei seura hanki turhaan junalippua, perutaan 
kisaruokailut ja majoitukset. 
 
Majoitus voidaan perua ajoissa, kuitenkin viimeistään hotelliin kirjautumisen yhteydessä valmentajien 
toimesta. 
 
Valmentajien tehtävä on perua poisjääneen uimarin startit kilpailuohjeiden mukaisesti 
 
Poisjääneen uimarin varaamat ruokailut peruutetaan viimeistään valmentajien toimesta kilpailupaikalla 
ilmoittautumisen yhteydessä tai jos tieto uimarin poisjäännistä on ennen kilpailuun lähtöä, niin 
peruuttaminen tapahtuu kilpailusihteerin toimesta. 

 
Uimarin osallistuessa oman ryhmänsä kilpailukalenterin ulkopuolisiin kisoihin, seura laskuttaa startti- 
maksut täysimäärisinä, ilman seuran tukea kilpailumaksuihin. 
 
 
 

 

 

 


