
Kilpailut pidetään Kalevan Uintikeskuksessa. Kilpailut alkavat klo 11.00, verryttely aika alkaa klo 
10. Seurojen edustajille jaetaan avainkortit, lähtölistat ja peruutuslomakkeet kirjekuorissa. 
Kirjekuoria jaetaan uimahallin aulassa klo 9.30 lähtien.  Uimahallin kahviossa on mahdollisuus 
ruokailuun kilpailujen aikana. Ruokailut tulee tilata etukäteen. Alla on ohjeita kilpailujärjestelyihin 
liittyen.

Tervetuloa uintikilpailuihin Tampereelle.  

AVAINKORTIT
Seurakuoressa on jaettuna avainkortit. Kortilla kuljetaan sisään kerran kääntöportista ja kortti 
syötetään hallista poistuttaessa automaattiin. Muu kulku pukutiloista tapahtuu sivuovien kautta. 
Uimahalli on kisojen aikana myös yleisöuimareiden käytössä. Pukutilassa on erikseen merkittynä 
yleisöuimareille tarkoitetut kaapit (joita uimarit eivät saa ottaa käyttöön).  

LÄHTÖLISTAT
Seurakuoressa olevassa lähtölistassa ovat erät ja kilpailujen aikataulu.  Aikataulu on viitteellinen 
ja seurojen tulee seurata kuulutuksia sekä kilpailujen etenemistä. 

INFO, KUULUTTAMO/VALVOMO, AJANOTTOKESKUS
Hallin ala-aulassa toimii info-piste, josta saa seuroille tehdyt kirjekuoret (lähtölistat, avainkortit, 
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
Peruutukset tulee tehdä kirjallisesti peruutuslomakkeille, joita on seuroille jaetuissa kuorissa.  
Täytetty lomake toimitetaan valvomoon (hallin 2. kerros, katsomon pääty). 

VIESTIJOUKKUEET
Viestijoukkueiden kokoonpanot ilmoitetaan kirjallisesti seurakuoressa olevilla lomakkeilla, jotka on 
toimitettava valvomoon (hallin 2. kerros) klo 10.15  mennessä. Myös Octon kautta ilmoitetut 
uintijärjestykset tulee toimittaa kirjallisina!

VERRYTTELY
Verryttelyaika alkaa aamujaksolla 10.00 ja päättyy 10 minuuttia ennen  kilpailujen alkamista.  
Kilpailujen aikana on varattu ratoja verryttelykäyttöön. Nämä radat on erikseen merkittynä 25 m 
altaassa. Lastenaltaat ja hyppyallas eivät ole kilpailijoiden käytössä.
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UIMARIEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

Uinti
Kokoontuminen kaikkiin startteihin tapahtuu hallin valvontapisteen vieressä. Uimarien tulee olla 
järjestäytymispaikalla noin 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
Palkinnot jaetaan lähtölistoissa ilmoitetuissa kohdissa. 
Palkintojen jakoon kokoontuminen tapahtuu järjestäytymispäässä altaan ikkunaseinän puolella.
Pyydämme seuroja huolehtimaan, että palkintojen saajat ovat ajoissa paikalla!

KATSOMOTILAT
Alakatsomo on ainoastaan uimareiden ja valmentajien käytössä.  Allasalueella ei saa liikkua 
ulkojalkineissa.
Yläkatsomon porrasalueet tulee pitää vapaana ja tyhjinä. Kaiteelle ei saa ripustaa mitään. 
Sekä ala- että yläkatsomo tyhjennetään kisojen jälkeen ja sinne jätetyt tavarat 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 (hallin 2. kerros, lähtöpäädyssä katsomon 
vieressä).

PYSÄKÖINTI / BUSSIT 
Pysäköi autosi pysäköintialueen liikennemerkkien mukaisesti.  Käytä pysäköintikiekkoa! Hallin 
sisäänkäynnin edustalla oleva kääntöalue on ehdottomasti jätettävä tyhjäksi! 

KAHVIO
Uimahallin kahvio on käytössä kilpailujen ajan. Joukkueruokailujen etukäteisvaraukset 
Puh. 03-2535450. 

Tervetuloa Tampereelle!
TaTU 
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