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Tampereen Uinnin tuki ry järjestää  

Ikäkausimestaruusuinnit 50 m radalla  16.-18.6.2017 
 

www.tre-uinti.fi/ikm-finaalit-2017  
facebook: Tampereen Uinnin tuki ry  Instagram: treuinti_ 
 

Kilpailuohjeet seuroille 

 

JOUKKUEENJOHTAJIEN KOKOUS 

Joukkueenjohtajien kokous pidetään uintikeskuksen kellarissa 053 tilassa perjantaina 16.6.2017 klo 

8.30. Kulku kisakanslian takaa portaita alas. Säännöt edellyttävät jokaisen kilpailuun osallistuvan 

seuran edustusta joukkueenjohtajien kokouksessa. 

AIKATAULU 

Kaikille yhteiseen kisaverraan on mahdollisuus torstai-iltana klo 18-20 jolloin käytössä on 3 rataa kisa-

altaasta.  

Kilpailupäivä Aamujakso Iltajakso Verryttelyaika 

Perjantai 16.6. 10.00 17.00 8.30-9.45 ja 16.00-16.45 

Lauantai 17.6. 10.00 17.00 8.30-9.45 ja 16.00-16.45 

Sunnuntai 18.6. 10.00 16.00 8.30-9.45 ja 15.00-15.45 

 

YLEISTÄ 
Kisa-aamuina halliin päästään sisälle klo 8.15. Halli on kisaviikonlopun suljettu yleisöltä joten 

pukuhuoneiden portit ovat auki. Kisakuorissa on jokaiselle uimarille ja valmentajalle avainranneke 

joka tarvitaan pukukaapin lukitsemiseen ja on samalla kulkulupa hallissa liikkumiseen, pidä se siis 

aina mukanasi.  

Pukuhuoneiden sivuovista ei saa kulkea kisojen aikana vaan kaikki kulku pukuhuoneesta aulaan 

tapahtuu portin kautta. Lähtöpäädyn portaikko ei ole uimareiden käytössä eikä lasiovista tai hissin läpi 

saa kulkea allastilaan. 

Pukuhuoneiden kaapit on tyhjennettävä aina kisapäivän jälkeen. 

Jaksojen välisellä tauolla saa olla hallilla, mutta ei altaassa. 

Seurojen kannustuslippuja on mahdollista kiinnittää kisa-altaan molemmissa päissä oleviin verkkoihin, 

kisajärjestäjä pidättää oikeuden muuttaa lippujen paikkaa jos näkee siihen tarvetta. 

Ikäkausimestaruusuinnit toimivat kesän SM-kisojen valmistelukisana, tämä tarkoittaa sitä että 

totutusta poikkeavia toimintatapoja testataan SM-kisaa silmällä pitäen. Esimerkiksi palkintojen jaot 

pidetään altaan päässä ja ne videoidaan hallin isolle näytölle. Erityistä huomiota kiinnitetään 

avainrannekkeisiin jotka toimivat kulkulupana hallissa (jokaiselle uimarille ja valmentajalle oltava 

ranneke, yhteys kisakansliaan jos puutteita). Näiden lisäksi myös radan päässä olevista ämpäreistä on 

vettä vähennetty, vesi on tarkoitettu ainoastaan kisapuvun vähäiseen kasteluun. 

 
AVAJAISMARSSI   
Perjantain iltajaksoa ennen jokaisesta seurasta 2 uimaria marssii avajaismarssissa, halutessaan seuran 

lipun kanssa. Järjestäytyminen tapahtuu kisa-altaan matalassa päässä verryttelyn päätyttyä ja 

kuuluttaja kutsuu seurat aakkosjärjestyksessä esiin. 

 

KISAKANSLIA  / AJANOTTOKESKUS 

Uintikeskuksen ala-aulassa toimii kisakanslia, joka on avoinna koko kisan ajan ja auttaa kaikissa 

mahdollisissa kysymyksissä. Uintikeskuksen tai kahvion henkilökunta ei vastaa kisajärjestelyistä. 

Ajanottokeskus sijaitsee hallin 2. kerroksessa (lähtöpäässä, yläkatsomon päädyssä). 
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SEURAKUORET / AVAINRANNEKKEET  
Seurakuoria jaetaan jo ennen torstain kisaverraa sekä lauantaina aamulla klo 8.15 alkaen 

aulan kisakansliassa. Seurakuorissa on avainranneke jokaista uimaria varten sekä valmentajille (1 

valmentaja / noin 10 uimaria).  Ranneke olisi hyvä poistaa kilpailusuorituksen ajaksi.  

Rannekkeet palautetaan seurakuoressa seuroittain hallin aulassa sijaitsevaan kisakansliaan kisoista 

lähdettäessä.  Kuoressa lukee rannekkeiden määrä/seura. Puuttuvista avainrannekkeista perimme ko. 

seuralta 20€ maksun.  

 
PERUUTUKSET / VIESTIJOUKKUEEN MUUTOKSET 

Kilpailijan tai viestijoukkueen osanotto yhteen tai useampaan lajiin voidaan peruuttaa. Peruutus 

tapahtuu sähköisellä järjestelmällä viimeistään tuntia ennen ao lajin jakson alkua.  Myöhemmin 

kuin tuntia ennen jakson alkua tehdystä peruutuksesta kilpailun järjestäjä on oikeutettu perimään 

kolminkertaisen starttimaksun suuruisen peruutusmaksun. Peruuttamattomasta poisjäännistä 

laskutetaan yhdeksänkertainen ilmoittautumismaksu, eikä uimari ole enää saman päivän aikana 

oikeutettu osallistumaan mihinkään lajiin. 

Viestijoukkueen kokoonpanoa ja/tai uintijärjestystä voi muuttaa, viimeistään tuntia ennen ao lajin 

jakson alkua.  Ilmoitus viestimuutoksista tehdään kirjallisesti suoraan ajanottokeskukseen hallin 2. 

kerroksessa, sieltä löytyy lomakkeet. 

 

Peruutuksen voi tehdä puhelimella, tabletilla tai tietokoneella. Mikäli seuranne käytössä ei ole 

verkkoyhteydellä toimivaa laitetta voidaan peruutukset tehdä järjestäjien tietokoneilla, jotka löytyvät 

ajanottokeskuksesta uimahallin toisesta kerroksesta. Jokaiselle seuralle jaetaan yksi tunnus/salasana 

peruutusten tekemistä varten. Jokainen seura on vastuussa omasta tunnuksestaan ja omalla 

tunnuksellaan tehdyistä peruutuksista. Tunnukset lähetetään seuroille sähköpostilla kisaviikolla, 

tunnukset löytyvät myös seurakuoresta. 

 
LÄHTÖLISTAT 

Ajantasaiset lähtölistat tulevat hallin seinälle peruutusajan päättymisen jälkeen ja tietenkin LiveTiming 

on käytössä. Paperisia listoja tulostamme 1kpl/seura/jakso, noudettavissa kisakansliasta. 

Lähtöpäässä on käytössänne ylimääräisiä latauspaikkoja puhelimille ja tableteille, jos päivän aikana 

sellaiseen tulee tarvetta. Huomioittehan, että kaikki laitteet ovat allasalueella kuten myös 

latauspisteessä teidän omalla vastuullanne. Järjestävä seura ei vastaa kadonneista tai 

vahingoittuneista laitteista. 

Kisojen aikataulu on viitteellinen ja seurojen tulee seurata kuulutuksia ja kilpailujen etenemistä. 

 

KISALÄÄKÄRI 

Kisalääkäriin saa tarvittaessa yhteyden kisakanslian kautta. 

 

VERRYTTELY  
Verryttelyaika kisa-altaassa alkaa aamujaksoissa klo 8.30 ja päättyy 15 minuuttia ennen kilpailun 

alkua. Iltajaksojen verryttelyt alkavat perjantaina ja lauantaina klo 16.00 ja sunnuntaina klo 15.00 ja 

päättyvät 15 min ennen kisajaksona alkua.  Rata 1 on sprinttirata, rata 2 race pace. Selkäuinnin 

lähtöavustinta voi halutessaan testata radalla 1. 

Kilpailujen aikana verryttely tapahtuu 25m altaassa. Lastenaltaat, kylmäallas ja hyppyallas eivät ole 

kilpailijoiden käytössä. Räpylät, snorkkelit ja pullarit ovat kiellettyjä verryttelyn aikana. 

 
UIMAREIDEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

Keräily kaikkiin startteihin tapahtuu 25m altaan puolella. Uimarin tulee olla järjestäytymispaikalla noin 

20 minuuttia ennen omaa eräänsä. Uimarit saatetaan lähtöportin kautta lähtöpäätyyn. Jokaisen lajin 

kuumat erät esitellään uimari kerrallaan. 

Käytössä on ylilähetys, poislukien kuumat erät. Uinnin jälkeen poistuminen allasalueelta tapahtuu aina 

katsomon suuntaan.   
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KATSOMOTILAT 

Alakatsomo allasalueella on ainoastaan uimareiden ja valmentajien 

käytössä.  Allasalueella liikutaan ainoastaan sisäjalkineissa, samoilla jalkineilla ei saa kulkea muualla 

hallissa eikä varsinkaan ulkona.  

Yläkatsomon porrasalueet tulee pitää vapaana ja tyhjinä. Kaiteelle ei saa ripustaa mitään. Sekä ala- 

että yläkatsomo tyhjennetään kisapäivän jälkeen ja sinne jääneet tavarat ovat noudettavissa 

löytötavarapisteestä kisakansliasta.  

Joukkueet pitävät oman alueensa siistinä niin allasalueella kuin pukuhuoneissa ja keräävät roskat 

roskiin. Valmentajille on järjestetty kisajaksojen aikana "coaches corner" lähtöpään allastasolla 

sijaitsevassa välitilassa, tarjolla on kahvia ja pientä purtavaa. 

 
PALKINTOJEN JAKO 

Palkintojen jaot suoritetaan aikatauluun merkityissä kohdissa, toivomme että palkintojen saajat olisivat 

hyvissä ajoin kisa-altaan matalassa päässä katsomon alla ennen palkintojen jakoa. Jokainen 

uuden ikäkausiennätyksen uinut uimari saa lisäksi erikoispalkinnon! 

 

RUOKAILU 

Tarjolla on sekä lounas että päivällinen kaikille kisapäiville Sammon keskuslukiolla hintaan 8e / ruoka. 

Ennakkotilaukset tehtävä netissä olevalla lomakkeella 6.6. mennessä! Muutamia ruokalippuja on vielä 

myynnissä kisakansliassa. 

 
KAHVIO  
Aqua kahvio hallin 1. kerroksessa on sekä uimareiden että katsojien käytössä koko kilpailujen ajan. 

 

LÖYTÖTAVARAT 

Kisojen ajan löytötavarapiste on kisakansliassa uintikeskuksen ala-aulassa. Kisojen jälkeen 

löytötavaroita säilytetään 2 viikkoa, kadonneita tavaroitaan voi tiedustella: kati.kukkonen(a)tatu.fi / 

040-5718917 

 
PYSÄKÖINTI / BUSSIT        
Pysäköi autosi pysäköintialueen liikennemerkkien mukaisesti.  Käytä pysäköintikiekkoa! Huomioi, että 

kaikki katujen varret ja pysäköintialueet ovat nykyään kiekollisia, hallin pihassa myös viikonloppuisin! 

Uintikeskuksen sisäänkäynnin edustalla oleva kääntöalue on ehdottomasti jätettävä tyhjäksi!  

Ilmaista parkkitilaa on esim Hakametsän jäähallin pihassa. 

 

 

Tervetuloa Tampereelle!  Tampereen Uinnin tuki ry 
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Älkää unohtako kisaviikonlopun päättävää vesidiscoa!! 
Käykää esittämässä biisitoiveenne Uinnin tuen 
nettisivuilla jo hyvissä ajoin! 
 

https://www.tre-uinti.fi/ikm-finaalit-2017/ikm-vesidisko/ 


