SYYSUINNIT 12.9.2015
Lauantaina 12.9.2015
Aamujakso alkaa klo 11.00
Verryttely klo 10.00 – 10.50
SEURAKUORET
Seurakuoria jaetaan klo 9.30 alkaen aulan kisakansliassa. Kuoressa on
uimareiden mukainen määrä pukuhuoneen avainrannekkeita, valmentajille
lähtölistat (1/10 uimaria) ja peruutuslomakkeet. Kuoressa on myös tieto
siitä, kuinka monta pukuhuonekaappia on varattu seuralle. Samaan
pukukaappiin tulee 2-3 uimaria. Kaapit on myös merkitty seuroittain.
Pukuhuoneisiin uimarit pääsevät viimeistään klo 10.00, kun
pukuhuoneiden portit avataan.
JOUKKUEENJOHTAJIEN PALAVERI
Joukkueenjohtajien palaveri pidetään klo 10.00 alakerrassa huoneessa
053.
AVAINRANNEKKEET
Joukkueet saavat kisapäivän aamuna avainrannekkeet seurakuoressa.
Rannekkeella uimarit ja valmentajat pääsevät kisapäivän ajan kulkemaan
porteista. Ilman ranneketta kulkeminen ei ole mahdollista. Rannekkeet
palautetaan hallista poistuttaessa seurakuoressa kisakansliaan.
Hukkuneista avainrannekkeista perimme 20€ maksun. Pukuhuoneiden
sivuovista ei saa kulkea kisojen aikana. Ranneketta ei saa pitää uinnin
aikana.
LÄHTÖLISTAT
Lähtölistat ovat joukkuekuorissa sekä nähtävissä aulan seinällä.
Lähtölistoja on myös myynnissä kisakansliassa (hinta 3 €). Kisojen
aikataulu on viitteellinen ja seurojen tulee seurata kuulutuksia sekä
kilpailujen etenemistä.
KISAKANSLIA / VALVOMO
Hallin ala-aulassa toimii kisakanslia, joka on avoinna koko kisojen ajan ja
auttaa kaikissa mahdollisissa kysymyksissä. Uintikeskuksen henkilökunta
ei vastaa kisajärjeslyistä. Valvomo sijaitsee hallin 2. kerroksessa
(lähtöpäässä, yläkatsomon pääty)
PERUUTUKSET
Peruutukset tulee tehdä kirjallisesti peruutuslomakkeella, joka toimitetaan
valvomoon (hallin 2. kerros, katsomon pääty). Peruutukset tulee tehdä
45min ennen kisan alkua valvomoon.
VERRYTTELY
Verryttelyaika alkaa 10.00 ja päättyy 10 minuuttia ennen kilpailun alkua.
Kilpailujen aikana verryttely tapahtuu altaan matalassa päässä. Lastenaltaat
ja uuden puolen allas ja hyppyallas eivät ole kilpailijoiden käytössä.

UIMAREIDEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Kokoontuminen kaikkiin startteihin tapahtuu hallin valvontapisteen
vieressä. Uimarin 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 altaan matalassa päässä,
uuden puolen lasiovien luona. 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. Joukkueet pitävät
oman alueensa siistinä ja keräävät eväät ym. roskat jakson päätyttyä
roskiin. Valmentajille on altaan puolella lähtöpäässä järjestetty Coaches
corner. Siellä on valmentajille tarjolla kahvia ja pientä purtavaa kisan ajan.
PYSÄKÖINTI / BUSSIT
Pysäköi autosi pysäköintialueen liikennemerkkien mukaisesti. Käytä
pysäköintikiekkoa! Hallin sisäänkäynnin edustalla oleva kääntöalue on
ehdottomasti jätettävä tyhjäksi!
KAHVIO
Uimahallin kahvio 1. kerroksessa on sekä uimareiden että katsojien
käytössä koko kilpailujen ajan.
UINTIVARUSTEIDEN MYYNTI
Yhteistyökumppanimme Swimshopin myyntipiste on hallin aulassa
kisakanslian läheisyydessä.
RUOKAILU
Kisaruokailu järjestetään viereisellä Sammon keskuslukiolla ruokailun
etukäteen varanneille. Lukiolle on opasteet.
KISALÄÄKÄRI
Kisalääkäriin saa tarvittaessa yhteyden kisakanslian kautta.

Tervetuloa Tampereelle!
Unti Tampere ry

