
 

Seuraohje  
 

Joulukisat Tampereella lauantaina 9.12.2017 klo 11.00 alkaen 

 

 

YLEISTÄ 

Koska uimahalli on kisojen aikana avoinna myös yleisöuimareille, on tärkeää että kilpauimarit 

käyttävät vain meille merkittyjä pukukaappeja jotka sijaitsevat pukuhuoneiden perällä (N 195-376 ja M 

495-676). Allastilaan pääsee vasta kun verryttelyaika alkaa. 
Lähtöpäädyn portaikko ei ole uimareiden käytössä eikä lasiovista tai hissin läpi saa kulkea allastilaan.  

 

KISAKANSLIA  / AJANOTTOKESKUS 

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

mahdollisissa kysymyksissä. Uintikeskuksen henkilökunta ei vastaa kisajärjestelyistä. Ajanottokeskus 

sijaitsee hallin 2. kerroksessa (lähtöpäässä, yläkatsomon päädyssä). 

 

SEURAKUORET 

Seurakuoria jaetaan klo 9.30 alkaen aulan kisakansliassa, pukuhuoneisiin pääsee klo 9.45 ja allastilaan 

klo 10.00. Seurakuorista löytyvät avainrannekkeet sekä ohjeet sähköisen peruutuksen tekemiseen.  
 

AVAINRANNEKKEET 

Uintikeskus on kisojen ajan avoinna normaalisti yleisölle, joten pukuhuoneisiin kuljetaan tuttuun 

tapaan portista avainrannekkeella. Pukuhuoneiden sivuovista ei saa kulkea kisojen aikana vaan kaikki 

kulku pukuhuoneesta aulaan tapahtuu portin kautta – jokainen uimari ja valmentaja tarvitsee siis 

oman rannekkeen. Kuoressa lukee rannekkeiden määrä/seura. 

Ilman ranneketta kulkeminen hallissa ei ole mahdollista. Rannekkeet palautetaan seurakuoressa 

seuroittain hallin aulassa sijaitsevaan kisakansliaan kisoista lähdettäessä. Kadonneista 
avainrannekkeista perimme ko seuralta 20€ maksun.  

Ranneke tulee poistaa kilpailusuorituksen ajaksi.  

 

LÄHTÖLISTAT / AIKATAULU 

Ajantasaiset lähtölistat ovat paperiversioina nähtävillä allastilassa seinällä ja yläkerrassa katsomon 

takana olevalla seinällä. LiveTimingiin listat tallennetaan myös pdf muodossa jotta niitä olisi 

mahdollisimman helppo lukea, lähtölistat löytyvät myös Uinnin tuen nettisivuilta pdf-muodossa. 

Huomioittehan, että kaikki laitteet ovat allasalueella teidän omalla vastuullanne. Järjestävä seura ei 

vastaa kadonneista tai vahingoittuneista laitteista. 
Kisojen aikataulu on viitteellinen ja seurojen tulee seurata kuulutuksia sekä kilpailujen etenemistä.   

  

PERUUTUKSET 

Kilpailijan osanotto yhteen tai useampaan lajiin voidaan peruuttaa. Peruutus on tehtävä kirjallisesti. 

Lajien peruutus tapahtuu sähköisellä järjestelmällä viimeistään tuntia ennen kisan alkua.  

Jokaiselle seuralle on lähetetty yksi tunnus/salasana peruutusten tekemistä varten.  

Jokainen seura on vastuussa omasta tunnuksestaan ja omalla tunnuksellaan  

tehdyistä peruutuksista.  

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. 

 

VERRYTTELY 

Verryttelyaika kisa-altaassa alkaa klo 10 ja päättyy 10 minuuttia ennen kilpailun alkua.  

Rata 1 sprintti, rata 2 race pace. Selkäuinnin lähtöavustin radalla 1. 

Kilpailujen aikana verryttely tapahtuu puolitetun 50m altaan matalassa päässä radoilla 1-6. 

Kilpailijoiden käytössä on siis vain 50 m altaan kisapääty ja verryttelypääty. Snorkkelit, lättärit ja 

räpylät ovat kisa-altaan verrassa kiellettyjä. 

Hallin muut altaat; kylmäallas, lastenaltaat, hyppyallas ja 25m allas eivät ole kilpauimareiden 

käytössä. 



 
 

UIMAREIDEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

Kokoontuminen kaikkiin startteihin tapahtuu hallin valvontapisteen vieressä (50m 

altaan matalassa päässä). Uimarin tulee olla järjestäytymispaikalla 20 minuuttia 

ennen omaa eräänsä. Uimarit saatetaan kaikkiin lähtöihin järjestelijän johdolla 

ratajärjestysjonossa. Uinnin jälkeen poistuminen allasalueelta tapahtuu vain katsomon 

puolelta.  Kilpailuissa on käytössä ns. ylilähetys. 

  

PALKINTOJEN JAKO 

Palkintojen jakoon kokoontuminen tapahtuu kisa-altaan matalassa päässä, altaan jakavan palkin 

kohdalla. HUOM! Kisapäivän pituuden vuoksi palkintojen jaot suoritetaan reippaassa tahdissa niin että 

jokaisessa lajissa jaetaan samaan aikaan kaikki ikäsarjat (esim pronssimitalistit 200vu P12 ja P14 sekä 

M otetaan yhtä aikaa palkintopallille sitten hopeamitalistit jne) Pyydämme seuroja huolehtimaan, että 

palkintojen saajat ovat ajoissa paikalla!  

  

KATSOMOTILAT 

Alakatsomo on ainoastaan uimareiden ja valmentajien käytössä.  Allasalueella liikutaan ainoastaan 

sisäjalkineissa. Yläkatsomon porrasalueet tulee pitää vapaana ja tyhjinä. Kaiteelle ei saa ripustaa 

mitään. Sekä ala- että yläkatsomo tyhjennetään kisojen jälkeen ja sinne jääneet tavarat ovat 

noudettavissa löytötavarapisteestä uintikeskuksen ala-aulasta. Joukkueet pitävät oman alueensa 

siistinä ja keräävät eväät ym. roskat jakson päätyttyä roskiin.  

Valmentajille on järjestetty "coaches corner" lähtöpään allastasolla sijaitsevassa välitilassa, tarjolla on 
kahvia sekä pientä purtavaa.  

 

ENSIAPU 

Ensiapuhenkilöön saa tarvittaessa yhteyden kisakanslian kautta. 

 

PYSÄKÖINTI / BUSSIT        

Pysäköi autosi pysäköintialueen liikennemerkkien mukaisesti.  Käytä pysäköintikiekkoa, pysäköinnin 

valvojat vierailevat usein! Uintikeskuksen sisäänkäynnin edustalla oleva pelastustie on ehdottomasti 

jätettävä tyhjäksi! Bussien pysäköinnistä erillinen ohje. 

  

KAHVIO / RUOKAILU  myynti@aquakahvio.fi  

Aqua-kahvio uintikeskuksen 1. kerroksessa on sekä uimareiden että katsojien käytössä koko kilpailujen 

ajan. Myös kisaruokailu järjestetään uimahallin kahviossa. Ruokailut tilataan suoraan kahviosta. 

  

LÖYTÖTAVARAT 

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

löytötavaroita säilytetään noin 2 viikkoa. Löytötavaroita voi kisan jälkeen tiedustella sähköpostitse: 

kati.kukkonen@tatu.fi 

  

 

Tervetuloa Tampereelle! 

mailto:myynti@aquakahvio.fi

