
 

 

Uinti Tampere ja TaTU Tampere järjestää ikäkausimestaruusuintien aluekilpailut 25 m 

radalla Häme/Kaakkois-Suomen alueen uimareille 

 1- 3.11.2019 

 

Aikataulu 
Perjantai                Lauantai              Sunnuntai   

     Aamujakso klo 10.00                           Aamujakso klo 10.00        

     Verryttely klo 8.30-9.50                        Verryttely klo 8.30-9.50 
Iltajakso klo 18.00        Iltajakso klo 17.00                      Iltajakso klo 16.00       
Verryttely klo 16.30-17.45            Verryttely klo 15.30-16.50                    Verryttely klo 14.30-15.50                  

 

JOUKKUEENJOHTAJIEN KOKOUS 

Joukkueenjohtajien kokous pidetään perjantaina klo 16.45 hallin alakerrassa huoneessa 053.  

Seuroille, jotka saapuvat vasta lauantaina KJ on tavattavissa kisakansliassa lauantaina klo 8.30-8.45. 

 

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.  

Pukuhuoneiden kaappeihin ei voi jättää tavaraa säilytykseen yöksi vaan kaikki pukukaapit tulee 

tyhjentää joka ilta hallilta lähdettäessä. Kaapit tyhjennetään kisapäivän jälkeen ja niihin jääneet 

tavarat tuodaan kisakansliassa oleviin löytötavaralaatikoihin. 

Lauantaina ja sunnuntaina halliin pääsee sisään klo 8.00. 

Jaksojen välisellä tauolla saa olla hallilla, mutta ei altaassa. 

 

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 perjantaina klo 16.15 alkaen aulan kisakansliassa ja tarvittaessa vielä lauantaina 

aamulla klo 8.00 alkaen kun halliin päästään sisälle. Seurakuorista löytyvät avainrannekkeet.  

 

AVAINRANNEKKEET 

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

tapaan portista avainrannekkeella. Kadonneista avainrannekkeista perimme seuralta 20€/ranneke 

maksun.  

 

LÄHTÖLISTAT / AIKATAULU 

Ajantasaiset lähtölistat ovat paperiversioina nähtävillä allastilassa seinällä ja yläkerrassa katsomon 

takana olevalla seinällä. LiveTimingin on käytössä koko kisan ajan. 

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

 

 

 

 

 



 

 

VIESTIJOUKKUEET JA PERUUTUKSET 

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

tehtävä kirjallisesti. 

Ilmoittautumisajan päättymiseen asti peruutus tehdään Tempuksessa. Ilmoittautumisajan päätyttyä 

peruutus tulee tehdä kirjallisesti tai sähköisessä peruututsohjelmassa kilpailun järjestäjälle tuntia 

ennen kilpailujakson alkua. Tämän jälkeen peruutus on mahdollista vain pakottavista syistä. 

Myöhemmin kuin tuntia ennen jakson alkua tehdystä peruutuksesta kilpailun järjestäjä perii 

kolminkertaisen starttimaksun suuruisen peruutusmaksun (21 €). Peruuttamattomasta poisjäännistä 

laskutetaan yhdeksänkertainen ilmoittautumismaksu (63 €), eikä kyseinen uimari ole enää saman 

päivän aikana oikeutettu osallistumaan mihinkään lajiin, myöskään viestiin. 

 

Jos viestijoukkueiden kokoonpanoon tai uintijärjestyksiin tulee muutoksia myös niistä pitää ilmoittaa 

viimeistään tuntia ennen kunkin jakson alkua. 

Jokaiselle seuralle jaetaan yksi tunnus/salasana peruutusten tekemistä varten. Jokainen seura on 

vastuussa omasta tunnuksestaan ja omalla tunnuksellaan tehdyistä peruutuksista ja on velvollinen 

tarkistamaan, että tehdyt merkinnät kirjautuvat järjestelmään.  

 

VERRYTTELY 

Verryttelyaika on kisa-altaassa aikataulun mukaisesti. 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. 

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

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

käytössä.  

 

UIMAREIDEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

Kokoontuminen kaikkiin startteihin tapahtuu laajennusosan puolella, hyppyaltaiden vieressä. Uimarin 

tulee olla järjestäytymispaikalla 15 minuuttia ennen omaa eräänsä. Uimareiden on huomioitava, että 

25 m allas on yleisöuimareiden käytössä ja uimareiden on pysyttävä laajennusosassa heille aidatulla 

alueella häiritsemättä yleisöuimareita.  

 

Uinnin jälkeen poistuminen allasalueelta tapahtuu vain katsomon puolelta.  Kilpailuissa on käytössä ns. 

ylilähetys. 

  

PALKINTOJEN JAKO 

Aluekilpailuissa jaetaan mitalit ainoastaan ikäsarjoissa, jotka eivät kilpaile Lyhyen radan 

Ikäkausimestaruusuinneissa. Näissä lajeissa jaetaan 3 parhaalle mitalit jokaisessa aluekilpailussa sekä 

8 parasta uimaria kansallisesti saa diplomin. Diplomit toimitetaan jälkikäteen postitse. 
Palkintojen jakoon kokoontuminen tapahtuu kisa-altaan matalassa päässä, altaan jakavan palkin 

kohdalla. Pyydämme seuroja huolehtimaan, että palkintojen saajat ovat ajoissa paikalla! 

 

KATSOMOTILAT 

Alakatsomo on ainoastaan uimareiden ja valmentajien käytössä.  Allasalueella liikutaan ainoastaan 

sisäjalkineissa. Yläkatsomo on yleisön käytössä. 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 roskat jakson päätyttyä roskiin.  

Valmentajille on järjestetty "coaches corner" lähtöpään allastasolla sijaitsevassa välitilassa, tarjolla 

kahvia ja pientä purtavaa. 

 

  



 

 

ENSIAPU 

Kisalääkäriin 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!  

 

HUOM! Raitiotien rakentamisen vuoksi uimahallin läheisyydessä voi olla muuttuvia ajoreittejä.   

 

RUOKAILUT   

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

ajan. Kahviossa on tarjolla myös ruokailu, kahvio toivoo etukäteisvarausta https://www.aquakahvio.fi/ 

 

LÖYTÖTAVARAT 

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

löytötavaroita säilytetään noin 2 viikkoa jonka jälkeen ne toimitetaan eteenpäin. 

Löytötavaroita voi kisan jälkeen tiedustella sähköpostitse: minna.oksanen@tatu.fi tai puhelimitse 040-

5410018 

 

KISAT SOMESSA 

@treuinti #ikmtampere 

Facessa: Tampereen Uinnin Tuki Ry 

  

Tervetuloa Tampereelle! 

Uinti Tampere ja TaTU Tampere 
 

 

 

 

https://www.aquakahvio.fi/

