
 

 

 

 

 

IKÄKAUSIMESTARUUSUINNIT 2011 

Loppukilpailut, Tampere 9-11.12.2011 

 

JOUKKUEEN JOHTAJIEN KOKOUS  

Joukkueen johtajien kokous pidetään perjantaina 9.11. klo 15:45 ja lauantaina 

10.11 klo 8:45 hallin kellarikerroksen kokoushuoneessa 053. Jokaisen joukkueen 

tulee olla edustettuna kokouksessa! 

 

AVAINKORTIT 

Seurakuoressa on jaettuna avainkortti / uimari. Kortilla kuljetaan halliin tullessa 

kerran kääntöportista perjantaina, lauantai- ja sunnuntaiaamuna. Kortti syötetään 

illalla hallista poistuttaessa automaattiin. Muuna aikana pukuhuoneisiin kuljetaan 

sivuovista. Uimareille on varattu vain tietty alue pukuhuoneista. 

Seuran edustaja noutaa uudet kortit Infosta lauantaille ja sunnuntaille.  

Hallia käyttävät kisojen aikana myös yleisöuimarit. 

 

LÄHTÖLISTAT 

Seurakuoressa olevassa lähtölistassa ovat kaikkien kilpailupäivien erät. Aikataulu on 

viitteellinen ja seurojen tulee seurata kuulutuksia sekä kilpailujen etenemistä.  
 

INFO, KUULUTTAMO/VALVOMO, AJANOTTOKESKUS 
Hallin ala-aulassa toimii Infopiste, josta saa peruutus- ja viestijoukkuelomakkeet ja 

sieltä voi ostaa lähtölistoja.  Peruutus- ja viestijoukkueilmoitukset toimitetaan 

suoraan kuuluttamoon/valvomoon, joka sijaitsee yhdessä ajanottokeskuksen kanssa 

hallin 2. kerroksessa lähtöpäädyssä katsomon vieressä.  

 

PERUUTUKSET 

Peruutuksen voi tehdä vain erittäin pakottavista syistä tai lääkärintodistuksella ja se 

tulee tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ennen kilpailuja osoitteeseen 

seija.raikkonen@taus.fi    

 

VIESTIJOUKKUEET 

Kokoonpanot ilmoitetaan kirjallisesti Info-pisteestä saatavilla lomakkeilla, jotka on 

toimitettava valvomoon (hallin 2. kerros) tuntia ennen kilpailujakson alkamista.  

 

VERRYTTELY 

Kilpailuallas 

Verryttelyaika alkaa perjantaina klo 16:00, lauantaina sekä sunnuntaina aamujaksoilla 

klo 9.00 ja iltajaksoilla klo15.00 ja päättyy 10 minuuttia ennen ko. kilpailujakson 

alkamista. 

50 m altaan matala pää 

Verryttely on sallittu altaan matalassa päässä 

Lastenaltaat, hyppyallas ja 25 m allas eivät ole kilpailijoiden käytössä. 
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UIMAREIDEN JÄRJESTÄYTYMINEN  

Uinti 

Kokoontuminen kaikkiin startteihin tapahtuu hallin valvontapisteen vieressä. 

Uimareiden tulee olla järjestäytymispaikalla noin 20 minuuttia ennen omaa eräänsä. 

Uimarit saatetaan kaikkiin lähtöihin järjestelijän johdolla ratajärjestysjonossa. Uinnin 

jälkeen poistuminen allasalueelta tapahtuu vain katsomon puolelta.   

Palkintojenjako 

Palkinnot jaetaan lähtölistoissa ilmoitetuissa kohdissa, aikataulun mukaan. 

Palkintojenjakoon kokoontuminen tapahtuu järjestäytymispäässä altaan ikkunaseinän 

puolella. 

Pyydämme seuroja huolehtimaan, että palkintojen saajat ovat ajoissa paikalla! 

 

 

 

KATSOMOTILAT 

Alakatsomo on ainoastaan uimareiden ja valmentajien käytössä ja allasalueella ei saa 

liikkua ulkojalkineissa. 

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

mitään.  

Sekä ala- että yläkatsomo tyhjennetään jaksojen jälkeen ja sinne jätetty materiaali on 

noudettavissa löytötavarapisteestä hallin ala-aulasta. 

 

LÖYTÖTAVARAT 

Hallin ulko-oven vieressä on naulakko, johon kerätään kisojen aikana ilmaantuva 

löytötavara. Kisojen jälkeen löytötavaraa voi tiedustella uimahallilta puh. 03-

56564812. 

 

LÄÄKÄRI 

Mikäli tarvitset lääkäriä, ota yhteys Kuuluttamoon, joka sijaitsee hallin 2. kerros, 

lähtöpäädyssä katsomon vieressä.. 

 

PYSÄKÖINTI / BUSSIT  

Pysäköi autosi pysäköintialueen liikennemerkkien mukaisesti.  Käytä 

pysäköintikiekkoa! Hallin sisäänkäynnin edustalla oleva kääntöalue on ehdottomasti 

jätettävä tyhjäksi!  

Tampereen kaupungin bussit 25 ja 17 ajavat keskustaan noin 10-15 min välein. 

 

KAHVIO 

Uimahallin kahvio on käytössä kilpailujen ajan. Joukkueruokailujen 

etukäteisvaraukset  

Puh. 03-2535450. Hallialue suljetaan klo 21.00, jonka jälkeen kahviosta ei pääse 

enää hallin puolelle. 

 

 

Tervetuloa Tampereelle! 
Tampereen Uinnin Tuki ry 

(KooVee, Tampereen Työväen Uimarit ja Tampereen Uimaseura) 

 

 


