
Swimming Club Rovaniemi järjestää 4x vuodessa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rovaniemellä Uimahalli Vesihiidessä (25m allas, 6 rataa, sähköinen ajanotto)  
osoite Nuortenkatu 2, 96100, Rovaniemi 

 
SCR CUP Kisaohjeita uimareille, valmentajille ja huoltajille 

 
Yleistä: Kilpailut eivät ole viralliset, joten uidut ajat eivät ole tilastointikelpoisia. 
 
Ilmoittautuminen: Tempukseen viimeistään kisaa edeltävänä tiistaina. Uimarit, joilla ei ole kilpailulisenssiä 

sähköpostilla Petteri järviselle alaniityntie@pp.inet.fi viimeistään kisaa edeltävänä sunnuntaina. 
Sähköpostilla ilmoitettavista uimareista on ilmoitettava: uimarin nimi ja syntymäaika, seura sekä 
uitavien lajien numerot. 

 
Osallistumisoikeus:   Kaikki Lapin uimaseurojen uimarit tervetulleita 
 
Osallistumismaksu:  Mini CUP  T,P 7,9  1,5€/ startti (ei tarvitse lisenssiä) 

muu lajit ja ikäryhmät  2,5€/ startti (ei tarvitse lisenssiä) 
 
Starttimaksu maksetaan seuroittain ilmoittautumisen yhteydessä Swimming Club Rovaniemen tilille 
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ennen kilpailua. Jos seuran maksua ei ole saatu annetuun määräaikaan mennessä, kilpailuun ei voi 
osallistua.  

 
Peruutukset ja 
jälki-ilmoittautumiset:  Muistakaa ilmoittaa myös uimarien peruutukset ja poisjäännit. Peruutukset voi lähettää vielä kisaa 

edeltävänä perjantaina viimeistään klo 18:00 mennessä. Viimehetken peruutukset kisapaikalla 
kannattaa ilmoittaa kirjallisena, jotta eräjaot ja ratajärjestykset saadaan printattua ajoissa 
valmentajille, uimareille, kuuluttajalle ja tulosten kirjaajalle. 
 
Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista vain, jos erissä on tilaa. 
 
Mikäli jossakin lajeissa on niin vähänosanottajia, että täysiä eriä ei saada aikaiseksi, on 
mahdollista, että tytöt ja pojat uivat samassa erässä. Tällä tavoin pyrimme nopeuttamaan kisa-
aikataulua. 

 
Pukuhuone:   Kilpailuissa käytetään uimahallin alakerrassa sijaitsevia ryhmäpukuhuoneita. 
 
Verryttely:   Verryttelyaika on klo 17.30 – 18.00 

 
Verryttelyaikana rataa nro. 6 käytetään starttien harjoitteluun ja 25m aikojen ottamiseen 
uimareilta. Muilta radoilta hyppääminen lähtötelineeltä on ehdottomasti kielletty ! 

 
Kilpailuaikataulu 
ja lähtölistat: Lähtölistat löytyvät allasalueella altaan matalan päädyn seinältä. 
 
Kokoontuminen: Kokoontuminen 5 min  ennen lähtöä  altaan  syvän  päädyn  vieressä  olevalle kokoontumispaikalle.   

Järjestelijä  kokoaa kilpailijat kokoontumispaikalla erittäin ja ohjaa lähtöpaikalle. 
 
Toimitsijat: Jotta kilpailutapahtuman sujuva kulku voidaan taata, jokaisen uimaseuran, joka lähettää enemmän 

kuin 5 uimaria, on nimitettävä kaksi (2)  kilpailutoimitsijaa ENNEN kisoja. Ennakkoilmoittautumiset 
pyydetään lähettämään sähköpostitse. Jos seura ei voi lähettää tarvittavia toimitsijoita, SC-
Rovaniemi pitää itsellään oikeuden laskuttaa ko. uimaseuraa 35,- € (20€, jos vain 1 tuomari) 



lisämaksulla.  Tuomareiden tulee ilmoittautua läsnäolevaksi kilpailukansliassa viimeistään 45 
minuuttia ennen kilpailun alkua. 

 
Tulokset:   Tulokset toimitetaan SC-Rovaniemen nettisivuille. 
 
Palkinnot: SCR-Cupin yhteydessä uidaan koko vuoden kestävä Mini-Cup (Mini CUP –lajit on ilmoitettu 

kilpailukutsussa), missä kustakin tyttö- ja poikaikäsarjasta palkitaan vuoden lopussa (SCR CUP 4) 
yhteydessä) monitoimipisteiden perusteella kolme parasta uimaria.  

 
Monitoimipisteet muodostuvat siten, että jokaisen Mini-Cup lajin kuusi parasta uimaria saavat 
pisteitä seuraavasti: 

• 1. 8 pistettä 
• 2. 6 pistettä 
• 3. 4 pistettä 
• 4. 3 pistettä 
• 5. 2 pistettä 
• 6. 1 piste. 

 
Muille ikäryhmille ei jaeta palkintoja, koska heidän kohdalla osallistuminen katsotaan 
harjoituskilpailuksi. 
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