
 

TAMPEREEN	  AVOIMET	  MESTARUUSUINNIT	  2013	  
	  
Lauantaina	  4.5.2013	  	   	   	   Sunnuntaina	  5.5.2013	  
Alkukilpailut	  	   	  	   klo	  10.00	  	   	   Alkukilpailut	  	   	  	  klo	  10.00	  
Verryttely	  	   	  	   klo	  9.00	  –	  9.50	   	   Verryttely	  	   	  	  klo	  9.00	  –	  9.50	  
Loppukilpailut	  	   	   klo	  18.00	  	   	   Loppukilpailut	  	   	  	  klo	  17.00	  
Verryttely	  	   	  	   klo	  17.00-‐17.50	  	   	   Verryttely	  	   	  	  klo	  16.00	  –	  16.50	  

	  
JOUKKUEEN	  JOHTAJIEN	  KOKOUS	   	  
Joukkueen	  johtajien	  kokous	  pidetään	  lauantaina	  4.5.	  klo	  8.45	  hallin	  kellarikerroksen	  kokoushuoneessa	  
053.	  Toivomme	  runsasta	  osanottoa	  kokoukseen!	  

 
SEURAKUORET	  
Joukkueiden	  seurakuoret	  ovat	  noudettavissa	  hallin	  aulan	  kisainfosta	  klo	  8.00	  alkaen.	  Kuoresta	  löytyvät	  
uimareiden	  mukainen	  määrä	  pukuhuoneiden	  avainkortteja,	  valmentajille	  lähtölistat	  (1/10	  uimaria)	  sekä	  
peruutuslomakkeet.	  
 
PUKUTILOJEN	  AVAINKORTIT	  
Molemmille	  kisapäiville	  jaetaan	  aamulla	  omat	  avainkortit	  joukkueiden	  seurakuorissa.	  
Aamujaksolle	  kuljetaan	  pukuhuoneiden	  sivuovista.	  Pukuhuoneiden	  portit	  aukeavat	  käyttöön	  aamun	  ylei-‐
söryhmien	  jälkeen,	  noin	  klo	  11.00.	  	  Pukukaappeja	  on	  yksi	  per	  2	  uimaria.	  
Joukkueet	  palauttavat	  avainkortit	  päivän	  päätteeksi	  seurakuoressa	  kisainfoon.	  Hukkuneesta	  avainkortista	  
veloitetaan	  seuralta	  5e/kpl.	  
	  
KISAPASSIT	  
Kiitämme	  joukkueita	  testiryhmänä	  toimimisesta.	  Kisapassit	  jaetaan	  aulassa	  omasta	  passipisteestä	  joukku-‐
eittain.	  Kisapassia	  on	  kuljetettava	  mukana	  allasalueella	  kuljettaessa.	  Passi	  oikeuttaa	  pääsyn	  allasalueelle.	  
Passittomat	  seuraavat	  kisoja	  yläkatsomosta.	  
	  
LÄHTÖLISTAT	  JA	  AIKATAULU	  
Alkukilpailujen	  lähtölistat	  ovat	  seurakuorissa	  ja	  nähtävissä	  lisäksi	  ylä-‐	  ja	  ala-‐aulan	  seinällä,	  allasalueella	  
joukkuekatsomon	  takana	  sekä	  eräkeräilyalueella	  verryttelyaltaalla.	  Aamujaksot	  sisältäviä	  lähtölistoja	  on	  
myynnissä	  kisainfossa	  hintaan	  5	  euroa.	  Hintaan	  sisältyvät	  iltajaksojen	  lähtölistat.	  	  
Iltajaksojen	  lähtölistat	  ovat	  noudettavissa	  kisainfosta	  verryttelyajan	  alkaessa	  ilmaiseksi	  näyttämällä	  varsi-‐
naista	  käsiohjelmaa.	  Pelkkä	  iltajaksojen	  lista	  maksaa	  1	  euron	  per	  ilta.	  	  
Kisojen	  aikataulu	  on	  sijoitettu	  näkyville	  samoihin	  paikkoihin	  kuin	  yllä	  mainitut	  lähtölistat.	  Aikataulu	  on	  
viitteellinen	  ja	  seurojen	  tulee	  seurata	  kuulutuksia	  sekä	  kilpailujen	  etenemistä.	  	  	  
	  
KISOJEN	  KULKU	  
Kilpailuallas	  on	  50	  metrin	  allas,	  jossa	  on	  8	  rataa	  ja	  sähköinen	  ajanotto.	  Aamujaksojen	  erissä	  on	  ylilähetys.	  
Uinnin	  jälkeen	  paluu	  verryttelyaltaaseen	  ja	  eräkeräilyalueelle	  tapahtuu	  alakatsomon	  takaa.	  Lähtöpääty	  
rauhoitetaan	  aina	  seuraavalle	  erälle.	  Finaaleissa	  100	  m	  ja	  sitä	  pidempillä	  matkoilla	  kaikilta	  radoilta	  nous-‐
taan	  AINA	  radan	  8	  kautta	  katsomon	  puolelta.	  

	  	  
	  	  	  	  	  	  KISAINFO	  	  /	  VALVOMO	  	  

Hallin	  ala-‐aulassa	  toimii	  kisainfo,	  joka	  on	  avoinna	  kisojen	  ajan	  ja	  auttaa	  kaikissa	  mahdollisissa	  kysymyksis-‐
sä.	  Joukkueita	  pyydetään	  kääntymään	  kysymyksissä	  kisainfon	  puoleen,	  koska	  uintikeskuksen	  henkilökunta	  
ei	  vastaa	  kisajärjeslyistä.	  	  Tekniikan	  ja	  kuulutuksien	  tukikohta	  eli	  valvomo	  sijaitsee	  hallin	  2.	  kerroksessa,	  
lähtöpäässä	  katsomon	  päädyssä.	  
	  
PERUUTUKSET	  
Peruutukset	  tulee	  tehdä	  kirjallisesti	  seurakuoresta	  löytyvällä	  peruutuslomakkeella,	  joka	  toimitetaan	  
valvomoon	  (hallin	  2.	  kerros,	  katsomon	  päätyyn)	  
Alkukilpailujen	  sekä	  suoraan	  finaalina	  uitavien	  lajien	  (11,12,27,28)	  peruutukset	  tulee	  tehdä	  tuntia	  ennen	  
jakson	  alkua.	  
Swimoff:	  Loppukilpailupaikasta	  ja	  tarvittaessa	  myös	  varasijoista	  suoritetaan	  uusintauinti	  aikaisintaan	  
yhden	  tunnin	  kuluttua	  siitä,	  kun	  kaikki	  siihen	  osallistuvat	  ovat	  päättäneet	  uusintaan	  oikeuttavan	  uintinsa.	  
Finaalipaikan	  peruutus	  tulee	  tehdä	  mahdollisimman	  pian	  lajin	  jälkeen	  tai	  viimeistään	  15	  minuutin	  kuluessa	  
ko.	  aamujakson	  viimeisen	  lajin	  jälkeen.	  
 



 

VERRYTTELY	  
Verryttelyajat	  ovat	  	  tämän	  kirjeen	  alussa	  mainittujen	  aikataulujen	  mukaiset.	  Kilpailujen	  aikana	  verryttely-‐
käytössä	  on	  	  25	  metrin	  allas.	  Lastenaltaat	  ja	  hyppyallas	  eivät	  ole	  kilpailijoiden	  käytössä.	  
	  
UIMARIEN	  JÄRJESTÄYTYMINEN	   	  
Kokoontuminen	  startteihin	  tapahtuu	  eräkeräilypaikalla	  	  verryttelyaltaan	  sivustalla,	  jossa	  uimarien	  tulee	  
olla	  noin	  20	  minuuttia	  ennen	  omaa	  eräänsä.	  	  Järjestelijä	  seuraa	  aikataulua	  ja	  antaa	  luvan	  kisa-‐	  altaalle	  siir-‐
tymiselle.	  
	  Aamujaksoissa	  50	  metrin	  matkoilla	  verryttelyvaatteet	  on	  jätettävä	  eräkeräilypaikalle	  koreihin,	  jotta	  seu-‐
raava	  erä	  saa	  keskittyä	  lähtöön	  rauhassa.	  
Iltajaksolla	  uimarien	  tulee	  olla	  eräkeräilypaikalla	  noin	  20	  minuuttia	  ennen	  omaa	  eräänsä.	  	  Uimarit	  kutus-‐
taan	  yksitellen	  lähtöpäätyyn	  ja	  heidät	  esitellään	  esitellen	  valoportin	  kohdalla.	  Järjestelijä	  seuraa	  aikataulua	  
ja	  antaa	  luvan	  altaalle	  siirtymiselle.	  	  Uimareiden	  verryttelyasut	  viedään	  koreissa	  takaisin	  eräkeräilypaikal-‐
le.	  	  
	  
PALKINTOJEN	  JAKO	  
Palkinnot	  jaetaan	  erikseen	  ilmoitetun	  aikataulun	  mukaisesti.	  Aikataulu	  on	  nähtävillä	  lähtölistojen	  lähei-‐
syydessä.	  Palkintojen	  jakoon	  kokoontuminen	  tapahtuu	  eräkeräilypaikan	  	  vieressä.	  	  
Pyydämme	  seuroja	  korostamaan	  uimareille,	  että	  palkintojen	  saajat	  ovat	  ajoissa	  paikalla	  pysyäksemme	  ai-‐
kataulussa.	  	  
	  
KATSOMOTILAT	  
Alakatsomo	  on	  ainostaan	  kisapassin	  haltioiden	  käytössä.	  	  Allasalueella	  ei	  saa	  liikkua	  ulkojalkineissa.	  Uima-‐
asuissa	  ja	  paljain	  jaloin	  kuljeminen	  allastilojen	  ulkopuolella	  on	  kiellettyä.	  	  
Yläkatsomon	  porrasalueet	  tulee	  pitää	  vapaana	  ja	  tyhjinä	  eikä	  lasikaiteelle	  saa	  	  ripustaa	  mitään.	  Sekä	  ala-‐	  
että	  yläkatsomo	  tyhjennetään	  jaksojen	  jälkeen	  ja	  sinne	  jätetyt	  tavarat	  ovat	  noudettavissa	  kisainfon	  
löytötavarapisteestä.	  Joukkueet	  pitävät	  oman	  alueensa	  siistinä	  ja	  keräävät	  jakson	  päätyttyä	  roskat.	  
	  

	  	  	  	  	  	  JOUKKUERUOKAILU	  
Kisajärjestäjän	  kautta	  tilattu	  ruokailu	  järjestetään	  läheisellä	  Sammon	  keskuslukiolla,	  johon	  kävelytietä	  pit-‐
kin	  on	  200	  metriä.	  Joukkueenjohtaja	  kuittaa	  tilauksien	  mukaiset	  ruokalipukkeet	  lauantaiaamuna	  kisainfos-‐
sa.	  Vapun	  vuoksi	  2.5.	  jälkeen	  maksetuista	  ruokailuista	  pyydetään	  kuittaamisen	  nopeuttamiseksi	  otta-‐
maan	  maksukuitti	  mukaan.	  	  Ruokailuun	  sekä	  aina	  hallin	  ulkopuolella	  kuljetaan	  ulkojalkineilla,	  joita	  ei	  käy-‐
tetä	  pesu-‐	  tai	  allastiloissa.	  
	  
LÖYTÖTAVARAT	  
Löytötavaroita	  voi	  tiedustella	  kisojen	  ajan	  kisainfosta.	  Kisojen	  jälkeen	  löytötavaraa	  voi	  tiedustella	  
uimahallilta	  puh.	  03-‐56564812.	  Halli	  suljetaan	  remontin	  takia	  ja	  löytötavaratiedustelut	  tulee	  tehdä	  en-‐
nen	  12.5.2013	  

	  
KISALÄÄKÄRIT	  
Kisalääkäri	  on	  paikalla	  aina	  verryttelyn	  sekä	  kisojen	  aikana.	  Yhteystiedot	  saat	  kisainfosta	  tai	  valvomosta	  (2.	  
kerros,	  lähtöpää,	  katsomon	  pääty).	  
	  
PYSÄKÖINTI	  /	  BUSSIT	   	  
Pysäköi	  autosi	  pysäköintialueen	  liikennemerkkien	  mukaisesti.	  	  Käytä	  pysäköintikiekkoa!	  Hallin	  
sisäänkäynnin	  edustalla	  oleva	  kääntöalue	  on	  ehdottomasti	  jätettävä	  tyhjäksi	  linja-‐autojen	  kääntymistä	  
varten.	  Pysäköinti	  lähikaduilla	  on	  pysäköintimerkkejä	  noudattaen	  sallittua.	  	  
	  
Tervetuloa	  Tampereelle!	  
Tampereen	  Uinnin	  Tuki	  Ry 
	  
	  
	  


