
 
 

 

Tampereen Uinnin tuki ry järjestää Rollo-uinnit 50 m radalla  

10.6.-12.6.2016 

 

Kilpailuohjeet seuroille 

 
Aikataulu    

Perjantai Lauantai Sunnuntai  

  Aamujakso klo 9.30 

(verryttely 8.20-9.20) 

Aamujakso klo 9.30 

(verryttely 8.20-9.20) 

 

Iltajakso klo 15.30 

(verryttely 14.30-15.20) 

Iltajakso klo 16.30 

(verryttely 15.20-16.20) 

Iltajakso klo 15.30 

(verryttely 14.20-15.20) 

 

 

 Avajaiset uimahallilla perjantaina klo 14-14.20. 

    

YLEISTÄ 

Kisoihin osallistuu peräti 67 seuraa ja reilut 900 kisaavaa uimaria, jonka lisäksi valmennus, huoltajat, 

kannustusjoukot joten hallilla tulee olemaan ahdasta niin pukuhuoneissa kuin allastilassa – eteisaulasta 

puhumattakaan! Ilmastoinnit on säädetty ja istumapaikkoja on lisätty normaaliin kisaan nähden joten 

kaikki mahdollinen olonne helpottamiseksi on jo etukäteen mietitty. Varautukaa siis ruuhkaan ja 
väenpaljouteen. 

Perjantaina halliin päästään sisälle klo 13.00. Lauantaina ja sunnuntaina hallin ovet aukeavat aamulla 

klo 8.00, allastilaan pääsee klo 8.20 kun verryttelyaika alkaa. Uintikeskus on kisojen ajan suljettu 

yleisöuimareilta, joten pukuhuoneiden portit ovat auki. Pukuhuoneiden sivuovista ei saa kulkea kisojen 

aikana vaan kaikki kulku pukuhuoneesta aulaan tapahtuu portin kautta. Lähtöpäädyn portaikko ei ole 
uimareiden käytössä eikä lasiovista tai hissin läpi saa kulkea allastilaan. 

Jaksojen välisellä tauolla saa olla hallilla, mutta ei altaassa. 

Seurojen kannustuslippuja on mahdollista kiinnittää kisa-altaan molemmissa päissä oleviin verkkoihin, 
kisajärjestäjä pidättää oikeuden muuttaa lippujen paikkaa jos näkee siihen tarvetta. 

 

SEURAKUORET / AVAINRANNEKKEET / ROLLO-RANNEKKEET 

Seurakuoria jaetaan Sammon keskuslukiolla (Samke) lounaalle tultaessa klo 12.00-12.45 jonka 

jälkeen kuoria siirrytään jakamaan uintikeskuksen sisääntuloaulaan hallin avautuessa uimareille. 

Seurakuorista löytyy tulostettuna tämä seuraohje kuten myös lomakkeet peruutuksien ja 
viestijoukkueiden muutosten ilmoittamista varten sekä alustavat lähtölistavihkoset valmentajille.   

HUOM! Tarvitsemme jokaiselta seuralta yhteyshenkilön tiedot. Eli kun noudatte seuranne kuoren 
muistattehan kirjoittaa seuranne yhteyshenkilön tiedot listaan. 

Rollo-passin hankkineet uimarit, valmentajat ja huoltajat käyttävät hallilla liikkuessaan tunnisteena 

pinkkiä ROLLO-ranneketta. Erillisiä kisarannekkeita ei siis jaeta teille joilla on pinkit ROLLO-rannekkeet. 

Teidän seurakuorissanne on siniset avainrannekkeet vain pukukaappien lukitsemista varten, ja niitä 

jaetaan seuroille kisoihin osallistuvien uimareiden määrän suhteessa (sisältää valmentajat). 
Keskimäärin kahden uimarin tavarat on laitettava samaan kaappiin.  

Seurat jotka osallistuvat vain kisoihin saavat seurakuoressaan rannekkeen jokaiselle kilpailuun 

ilmoitetulle uimarille + 1 valm / 10 uimaria. HUOM! Kuoreen on merkitty käytössänne olevien 
pukukaappien lukumäärä, myös teillä keskimäärin kahden uimarin tavarat laitettava samaan kaappiin.  

 



 
 

 

Toivomus olisi, että jakaisitte uimareille kuoressa olevat rannekkeet sään niin salliessa ulkona koska 

hallin sisääntuloaula on ahdas. Kaikki rannekkeet tulee poistaa kilpailusuorituksen ajaksi.  

Siniset kisarannekkeet palautetaan seurakuoressa seuroittain hallin aulassa sijaitsevaan kisakansliaan 

sunnuntaina / kisoista lähdettäessä. Kisoja seuraavan leirin aikana kisarannekkeet eivät ole 

toiminnassa. Kuoressa lukee rannekkeiden määrä/seura. Puuttuvista avainrannekkeista perimme ko. 
seuralta 20€ maksun. 

Pukuhuoneiden kaappeihin ei saa jättää tavaraa säilytykseen vaan yöksi pitää kaikki viedä mukanaan 
tai ne kerätään löytötavaroihin.  

 

KISAKANSLIA  / AJANOTTOKESKUS 

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

mahdollisissa kysymyksissä. Uintikeskuksen tai kahvion henkilökunta ei vastaa kisajärjestelyistä. 
Ajanottokeskus sijaitsee hallin 2. kerroksessa (lähtöpäässä, yläkatsomon päädyssä). 

 

JOUKKUEENJOHTAJIEN KOKOUS 

Joukkueenjohtajien kokous pidetään perjantaina klo 13.30 hallin alakerrassa liikuntasalissa 053. 

Säännöt edellyttävät jokaisen kilpailuun osallistuvan seuran edustusta joukkueenjohtajien 
kokouksessa. 

 

KISALÄÄKÄRI / EA-ryhmä 

Kisalääkäriin saa tarvittaessa yhteyden kisakanslian kautta. 

 

LÄHTÖLISTAT  

Seurakuorissa on alustavat lähtölistat (ilman viimeisiä peruutuksia). Kunkin kisajakson peruutusten 

päättymisen jälkeen hallin seinälle 4 paikkaan (keräilyn seinälle, yläkatsomon lasiseinälle sekä 

allastilaan sekä miesten että naisten pukuhuoneiden lähelle) tuodaan ajantasaiset lähtölistat. 

Ajantasaiset listat ovat näkyvissä tietenkin myös LiveTimingissa, myös SuperLive on käytössä. 

  

PERUUTUKSET / VIESTIJOUKKUEEN MUUTOKSET 

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

tehtävä kirjallisesti. Ilmoittautumisajan päättymiseen asti peruutus tehdään sähköisessä 

ilmoittautumisjärjestelmässä. 

Ilmoittautumisajan päätyttyä peruutus tulee tehdä kirjallisesti kilpailun järjestäjälle hallin 2. kerroksen 

ajanottokeskukseen viimeistään tuntia ennen kyseisen kilpailujakson alkua. Tämän jälkeen 

peruutus on mahdollista vain pakottavista syistä. Myöhemmin kuin tuntia ennen alkukilpailun alkua 

tehdystä peruutuksesta kilpailun järjestäjä on oikeutettu perimään kolminkertaisen starttimaksun 

suuruisen peruutusmaksun (21 €). Pakottavasta syystä (lääkärintodistus) tehdystä peruutuksesta ei 

peritä peruutusmaksua. 

Peruuttamattomasta poisjäännistä laskutetaan yhdeksänkertainen ilmoittautumismaksu (63 €), eikä 

uimari ole enää saman päivän aikana oikeutettu osallistumaan mihinkään lajiin. 

 

Viestijoukkueen kokoonpanoa ja/tai uintijärjestystä voi muuttaa. Ilmoitus muutoksista seurakuoressa 

olevalla lomakkeella, viimeistään tuntia ennen/kirjallisesti/ajanottokeskukseen. 

 
 



 
 

 

VERRYTTELY 

Kisapäivinä verryttelyaika kisa-altaassa alkaa aamujaksoissa klo 8.20 ja päättyy 10 minuuttia ennen 

kilpailun alkua klo 9.20. Lauantain iltajaksossa verryttely aika on klo 15.20-16.20 ja perjantaina sekä 
sunnuntaina klo 14.20-15.20.  

Kisa-altaassa radan 1 syvä pää on sprinttirata, max 25m uinti. Radan 1 matalassa päässä voi testata 

selkäuinnin lähtöavustinta, uinti max 15m. Paikalla on toimitsija avustamassa lähtöavustimen 
käytössä. 

Rata 2 race pace, kaksisuuntainen liikenne.  

Samanaikaisesti verrytellä voi myös 25m altaassa joka toimii varsinaisena verryttelyaltaana kisan 

aikana. Hyppyaltaassakin saa verrata, mutta hyppytelineille kiipeäminen on kielletty. Lastenaltaat eivät 
ole kilpailijoiden käytössä.  

Verryttelyssä ei saa käyttää lättäreitä, räpylöitä tai snorkkelia. 

 

UIMAREIDEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

Keräily kaikkiin startteihin tapahtuu 25m altaan vieressä. Uimarin tulee olla järjestäytymispaikalla noin 

20 minuuttia ennen omaa eräänsä. Uinnin jälkeen poistuminen allasalueelta tapahtuu aina katsomon 
suuntaan.   

Käytössä on ylilähetys, paitsi ennen kuumia eriä sekä lajin vaihtuessa allas tyhjennetään.  

Kuumat erät esitellään uimari kerrallaan alkaen radan 8 uimarista.  
Vaatekoreja ei kanneta päädystä pois.  

 

PALKINTOJEN JAKO 

Palkintojen jaot suoritetaan aikatauluun merkityissä kohdissa, toivomme että palkintojen saajat olisivat 

hyvissä ajoin kisa-altaan matalassa päässä odottamassa ennen palkintojen jakoa.  
 

KATSOMOTILAT 

Alakatsomo allasalueella on ainoastaan uimareiden ja valmentajien käytössä.  Allasalueella liikutaan 
ainoastaan sisäjalkineissa, samoilla jalkineilla ei saa kulkea muualla hallissa eikä varsinkaan ulkona.  

Yläkatsomon porrasalueet tulee pitää vapaana ja tyhjinä. Kaiteelle ei saa ripustaa mitään. Sekä ala- 

että yläkatsomo tyhjennetään kisajaksojen jälkeen ja sinne jääneet tavarat ovat noudettavissa 
löytötavarapisteestä kisakansliasta.  

Joukkueet pitävät oman alueensa siistinä niin allasalueella kuin pukuhuoneissa ja keräävät roskat 
roskiin.  

Valmentajille on järjestetty kisajaksojen aikana "coaches corner" lähtöpään allastasolla sijaitsevassa 
välitilassa, tarjolla on kahvia ja pientä purtavaa – virvokkeeksi, ei lounaaksi. 

 

PYSÄKÖINTI / BUSSIT        

Pysäköi autosi pysäköintialueen liikennemerkkien mukaisesti.  Käytä pysäköintikiekkoa! Huomioi että 

pysäköintiaika on 3h. Uintikeskuksen sisäänkäynnin edustalla oleva kääntöalue on ehdottomasti 

jätettävä tyhjäksi! Maksutonta/kiekotonta pysäköintiä on Sammon keskuslukion parkkipaikalla ja 

Virastotalon edessä olevalla parkkipaikalla (kulku näihin Teiskontien kautta) tai lähikatujen varsilla. 

  

 

 



 
 

 

RUOKAILU / KAHVIO 

Rollo-passin sekä Tampereen Uinnin tuelta erillisten ruokailukuponkien ostaneille ruokailu 

järjestetään Sammon keskuslukiolla, opasteet hallin ulko-ovelta (matkaa hallilta on 
muutama sata metriä) 

Uimahallin kahvio 1. kerroksessa on sekä uimareiden että katsojien käytössä koko kilpailujen ajan. 
 

LÖYTÖTAVARAT 

Kisojen ja Rollo-leirinkin ajan hallille jääneiden tavaroiden löytötavarapiste on kisakansliassa 

uintikeskuksen ala-aulassa.  

Rollojen päätöspäivänä keskiviikkona järjestämme hallin alakerrassa liikuntasali 053 

löytötavaranäyttelyn johon tuodaan kaikki hallille ja majoituskouluille jääneet tavarat. 

Tapahtuman jälkeen löytötavarat viedään muutaman viikon kuluessa Suomen Arvotavarapalveluun. 

Tavaroitaan voi kysellä tapahtuman aikana ja välittömästi sen jälkeen osoitteesta 
kati.kukkonen@tatu.fi 

  

Tervetuloa Tampereelle! 

Tampereen Uinnin tuki ry 

mailto:kati.kukkonen@tatu.fi

