
 Winter Blast 3.12.2022 

 Jyväskylässä 

 Kilpailut  uidaan  Vesiliikuntakeskus  AaltoAlvarissa  50m  altaalla  kahdeksalla  25  m 
 radalla. 

 Erien keräily 
 Erien  keräily  tapahtuu  päiväjaksoilla  50  m  altaan  päätykatsomossa  valvojan  kopin  puolella. 
 Illan kutsukilpailun erien keräily on lastenaltaalla. 

 Kilpailukanslia 
 Kilpailukanslia sijaitsee AaltoAlvarin aulassa ulko-ovien vieressä. 

 Alustava aikataulu 
 (HUOM! Alustava! seuraathan kilpailun etenemistä livetimingista: 
 https://livetiming.fi/index.php?cid=7038  ) 
 10:30   ovet aukeavat uimahalliin, kilpailukanslia aukeaa  uimahallin aulassa 
 11:00-11:50   verryttely kisa-altaassa mahdollista 
 11:00   toimitsijapalaveri kokoustilassa 
 12:00   päiväjakso alkaa 
 13:15  palkintojen jako 
 13:30  päiväjakso jatkuu 
 14:57  palkintojen jako 
 15:10  päiväjakso jatkuu 
 16:14  palkintojen jako 
 16:30  päiväjakso päättyy 
 16:00-17:00  Mimosa Jallow jakaa omistuskirjoituksia Marko Malvelan Mimmusta kertovan KASI -kirjan 
 julkkaritilaisuudessa kahvila Elissassa 
 16:30-17:00  tauko kisajaksoissa 
 17:00-17:50  verryttely kisa-altaassa mahdollista 
 18:00  kutsukilpailu alkaa:  kutsukilpailijoiden esittelyt 
 18:15  taitouimareiden esitys 
 18:20  kutsukilpailun kisajakso alkaa 
 19:21  kutsukilpailun palkintojen jako 
 19:31  kutsukilpailun viestit ja Winter Blast 2022 hiljenee 

https://livetiming.fi/index.php?cid=7038


 Pysäköinti 
 Pysäköintipaikkoina  toimii  AaltoAlvarin  parkkipaikka  sekä  parkkihalli  ja  AaltoAlvarin 
 parkkipaikan  oikealla  puolella  oleva  hiekkaparkkipaikka  (jää  hieman  rakennustyömaan 
 taakse).  Huomioithan,  että  Hipposhallissa  on  samana  päivänä  joulumarkkinat,  joten 
 parkkiapaikan löytäminen voi olla haastavaa. 

 Peruutukset 
 Peruutukset  tulee  tehdä  viimeistään  1h  ennen  jakson  alkua  peruutustunnuksilla  tai  suoraan 
 valvomoon.  Tämän  jälkeen  peruutus  on  mahdollista  vain  pakottavista  syistä.  Myös 
 viestijoukkueiden kokoonpanot tulee ilmoittaa viimeistään 1h ennen jakson alkua. 

 Rannekkeet 
 Kilpailijat  saavat  rannekkeet  seuroittain  kisakansliasta.  Jyväskylän  Aallon  uimarit  saavat 
 rannekkeet  pyytämällä  seuran  nimellä  kisakansliasta  (HUOM!  omilla  harjoitusrannekkeilla  ei 
 saa  kulkea  halliin  kisapäivänä).  Kun  kaappi  on  lukossa,  ei  ranneke  toimi  portilla,  joten  uimarit 
 kulkevat  kilpailun  aikana  porttien  välistä.  Rannekkeet  on  palautettava  kilpailuiden  jälkeen 
 seurakuoressa  kilpailukansliaan  yhtenä  nippuna  koko  seuran  osalta.  Palauttamattomasta 
 rannekkeesta  peritään  seuralta  15€  maksu.  Jyväskylän  Aallon  uimarit  palauttavat 
 rannekkeensa kisakansliaan itse. 

 Pukuhuoneet 
 Pukuhuoneet  löytyvät  hallin  alakerrasta.  Kulku  pukuhuoneisiin  tapahtuu  aulan  kassaa 
 vastapäätä olevia portaita pitkin. 

 Verryttely 
 Verryttely  alkaa  1h  ennen  kilpailuja  kilpailualtaassa  ja  altaasta  on  varattu  rata  8  ajanottoa 
 varten.  Kilpailuiden  aikainen  verryttely  on  mahdollista  50  m  altaan  matalassa  päässä  radoilla 
 1-4. 

 LiveTiming 
 LiveTimingista löytyvät kilpailutulokset reaaliajassa:  https://livetiming.fi/index.php?cid=7038 

 Palkinnot 
 Viestien palkintojenjako suoritetaan aikataulun mukaisesti. Winter Blast Junior 
 kokonaiskilpailun palkinnot jaetaan ensimmäisen kilpailujakson viimeisessä palkintojen jaossa. 
 Pudotuskilpailun palkinnot jaetaan aikataulun mukaisesti. 

 Ensiapu 
 Ensiaputilanteessa  ottakaa  yhteys  ensimmäiseksi  uimahallin  valvojiin  tai  kilpailun 
 lääkäriin/sairaanhoitajaan. 

https://livetiming.fi/index.php?cid=7038


 Kahvio/kisaruokailu 
 Uimahallin  kahvio  Elissa  palvelee  kilpailuiden  aikana  klo  10.00-19.00.  Ennakkoon  varatut 
 kisaruoat  (lämmin  ruoka  (makaronilaatikko/vastaava  kasvisruoka),  2  erilaista  salaattia,  leivät, 
 levitteet,  ruokajuomat  (vesi,  maito,  mehu)  sekä  jälkiruokakahvi/  -tee)  ovat  myös  kahvila 
 Elisassa, ruokailuaika klo 13.00-17.00. 
 HUOM! Kisaruokaa tarjolla vain ennakkoon tilanneille (ennakkotilaus on päättynyt 27.11.). 
 Klo  16.00-17.00  Mimosa  Jallow  jakaa  omistuskirjoituksia  Marko  Malvelan  Mimmusta  kertovan 
 KASI -kirjan julkkaritilaisuudessa kahvila Elissassa. 

 Löytötavarat 
 Kilpailujen  aikana  löytötavarapiste  on  kilpailukanslian  yhteydessä.  Kilpailuiden  jälkeen 
 löytötavaroita voi kysyä suoraan AaltoAlvarin kassalta. 

 Valmentajat 
 Kilpailujaksojen  aikana  valmentajakahvit  ovat  tarjolla  kisakanslian  vieressä  AaltoAlvarin 
 aulassa. Valmentajat voivat olla kilpailujakson aikana 50 m altaan sivukatsomossa. 

 Yleisö 
 Yleisö  on  tervetullut  seuraamaan  kilpailua.  Pääsylippujen  hinta  on  5  €  /päiväjakso  ja  5  €/illan 
 kutsukilpailu.  Pääsylippuja  myydään  50  m  altaan  katsomon  sisäänkäynnillä.  Maksuvälineinä 
 käy MobilePay ja käteinen. Yleisölle on tilaa 50 m altaan sivukatsomossa. 

 Jyväskylän Aalto ry toivottaa kaikille kilpailijoille 
 onnea, iloa ja menestystä kilpailuihin! 


