Kisaohje seuroille
Kankaanpään uimarit 50v juhlakisat 23.11.2019
Infopiste
Infopisteessä oleva henkilökunta auttaa uimareita kiinteistöön ja pukukaappeihin
liittyvissä asioissa. Uintikeskuksen henkilökunta ei vastaa kisajärjestelyistä.
Infossa on seuroille kirjekuoreen valmiiksi laitettu pukukaappien avainrannekkeet.
Pukukaappien lukkojen värikoodit:
Sininen = kaappi vapaana Voit laittaa tavarat sisään ja sulkea oven.
Lukon väri muuttuu vihreäksi. Näytä lukkolaitteelle avainranneketta.
Väri muuttuu punaiseksi= ovi on lukossa.
Jos avain ei toimi. Vaihde se toiseen infopisteessä.
Unohtuneen kaapin numeron näkee pukuhuoneessa olevasta lukijalaitteesta.
Avaimet palautetaan infopisteeseen seuralle annetussa kirjekuoressa
Kadonneista avainrannekkeista perimme ko. seuralta 20€ maksun.
Muistuttakaa uimareita, että ranneke tulee poistaa kilpailusuorituksen ajaksi.
Joukkueenjohtajien kokous
Alkaa klo 8.50 pukuhuonekäytävällä merkitty kokoustila on varattu
joukkueenjohtajien kokoukselle.
Toimitsijapalaveri

Toimitsijapalaveri on klo 9.15 pukuhuonekäytävällä olevassa kokoustilassa.
Toimitsijamarssi on klo 9.55.
Kisakanslia ja ajanottokeskus
Uintialtaan valvomossa toimii kisakanslia ja ajanottokeskus, joka on avoinna koko
kisojen ajan ja auttaa kaikissa uintikilpailuun liittyvissä asioissa. Mahdolliset
peruutukset jätetään sinne.
Lähtölistat ja kisa-aikataulu
Ajantasaiset lähtölistat ovat paperiversioina nähtävillä allastilassa seinällä lähellä
keräilyä, pikkualtaan takana ja katsomon yläosassa. Kisa-aikataulu on viitteellinen ja
uimareiden tulee seurata kuulutuksia ja kilpailunkulkua. Huomatkaa, kilpailun aikataulu muuttuu peruutusten jälkeen. Ohjelmassa on palkintojenjako tauot lajien 2, 8,
14, 20, 24 jälkeen. Tauon pituus saattaa vaihdella kilpailun kulun mukaan. Tauko
saattaa siis olla lyhyempi kuin 15 minuuttia.
Viimeisen kilpailulajin jälkeen on viestiuintinäytös Kankaanpään uimareiden
harjoitusryhmille 50 vuoden ajalta.
Peruutukset
Kilpailijan osanotto voidaan peruuttaa yhteen tai useampaan lajiin. Peruutus on
tehtävä kirjallisesti kisakansliassa tai sähköisesti viimeistää tuntia ennen kisan alkua.
Jokaiselle seuralle on tehty ja lähetetty tunnukset sähköiseen
peruutusjärjestelmään. Jokainen seura on vastuussa omasta tunnuksestaan ja sillä
tehdyistä peruutuksista.
Verryttely
Verryttely isossa altaassa alkaa kello 9:00 ja päättyy 9.50. Rata 1 on Sprinteille. Tällä
radalla on selkäuinnin lähtöteline. Rata 2 Race Pace. Radat 3-6 ovat rauhallisempaa
verryttelyä varten. Koska verryttelyn aikana tulee olemaan ahdasta niin verryttelyn
aikana tulee välttää lättäreiden, räpylöiden, snorkkeleiden, ym muiden välineiden
käyttöä vahinkojen välttämiseksi. Kilpailunaikana verryttely tapahtuu lastenaltaissa.
Avajaisseremoniat

Kilpailun aluksi klo 10:00 alkaen Kankaanpään uimahallin avajaisseremoniat.
Halukkaille on yläaulassa Kankaanpään kaupungin tarjoama alkumalja (Pommac).
Toivomme hiljaisuutta avajaisten ajaksi. Lisäksi toivomme, että kaikki seuraavat
avajaisseremonioita seisten omalla paikallaan.
Uimareiden järjestäytyminen
Kokoontuminen kaikkiin startteihin tapahtuu pikkualtaan läheisyydessä.
Muistuttakaa uimareita tulla ajoissa keräilyalueelle. Keräilystä uimarit lähetetään
yhdellä kertaa starttialueelle. Kilpailun jälkeen uimarit nousevat reippaasti ylös
altaasta ennen kuin seuraava starttia lähetetään. Uimarit käyttävät kilpailun aikana
kulkemiseen ainoastaan katsomon puoleista käytävää antaen ratatuomarille
riittävän tilan.
Palkintojenjako
Palkintojenjako tapahtuu valvomon ja keräilyn välisellä alueella.
Siisteys
Altaalla ja katsomossa liikutaan ainoastaan sisäjalkineissa tai kenkäsuojia käyttäen.
Kengät jätetään katsomon oven ulkopuolella olevalle tasanteelle. Katsojat seuraavat
kisoja katsomossa. Joukkueenjohtajat huolehtivat, että katsomo tai muu paikka jää
siistiksi uimareiden jäljiltä. Valmentajille on tarjolla kahvia ja pientä purtavaa
palloiluhallin pukuhuoneessa.
Ensiapu
Ensiaputaitoisen henkilön tavoittaa valvomosta isonaltaan käännöspäästä (sama
paikka kuin ajanotto ja kisakanslia). Hänellä on päällään keltainen uimavalvojan
paita ja punaiset shortsit.
Kanttiini
Uimahallin sisääntuloaulassa on kanttiini, josta katsojat ja uimarit voivat ostaa
juotavaa ja syötävää.
Toimitsijoiden ja valmentajien taukohuone

Toimitsijoille ja valmentajille on yhteinen taukohuone palloiluhallinpuolella
ensimmäinen pukuhuone vasemmalla. Siellä on tarjolla kahvia ja voileipiä.
Tauko- ja verrytelytila
Tauko- ja verryttelytila löytyy pukuhuonekäytävän päästä. Ja se on avoinna koko
kilpailun ajan.
Arpajaiset
Kanttiinissa on myytävänä arpoja.
Tervetuloa Kankaanpäähän!

