Tervetuloa kisaamaan Tampereelle!
SM-kilpailut 30.6-3.7.2022

Kilpailut uidaan kahdeksassa jaksossa 30.6-3.7.2022 Tampereen Uintikeskuksessa,
Kalevassa, Joukahaisenkatu 7. Aamujaksot alkavat klo 9:00 ja iltajaksot klo 18:00.
Veryttelymahdollisuus kilpailupäivinä 50 m altaassa ennen jaksoja klo 7:30- 8:50 ja klo
16:30-17:50.
JOUKKUEENJOHTAJIEN KOKOUS JA KISAKUORIEN JAKO
Joukkueenjohtajien kokous pidetään keskiviikkona klo 18:00 neuvottelutilassa 2.krs.
Mahdollisuus osallistua myös Teams:llä, ilmoittautuminen Kirsi Heittokangas
kijaheitto@hotmail.com
Kisakuoria jaetaan keskiviikkona klo 17:00 alkaen kisakansliasta.
YLEISÖ
Yläkatsomoon myydään lippuja/rannekkeita kilpailupäivinä klo 8:00 alkaen kisakansliasta,
liput ennakkoon myynnissä lippu.fi. Jokaiseen jaksoon myydään liput erikseen. Hinta
10€/jakso tai 15€/päivä
Uimareilla ja valmentajilla ei ole pääsyä yläkatsomoon.

YLEISTÄ
Uimahalli on suljettu yleisöuimareilta. Kahvion tilat ja palvelut ovat yleisön käytettävissä.
Lähtöpäädyn portaikko ei ole uimareiden käytössä, eikä lasiovista tai hissin läpi saa kulkea
allastilaan.
Varatut ruokailut ovat uimahallin vieressä olevan Sammon keskuslukion tiloissa. Opastus
hallin ulkopuolelta koululle.
Seuraliput voi kiinnittää kisajärjestäjän erikseen merkitsemään paikkaan.
Valmentajille on erikseen rajattu kuvausalue alakatsomosta.
Intersport Sellon myyntipiste on uimahallin toisessa kerroksessa.

SEURAKUORET
Seurakuorien jako alkaa keskiviikkona klo 17:00 alkaen kisakansliasta. Kuoressa on
uimareiden-, valmentajien-, ym. akkreditointikortit ja joukkueenjohtajalle ranneke sekä
etukäteen ostetut ruokaliput.
AKKREDITOINTIKORTTI
Akkreditointikortilla uimarit ja valmentajat pääsevät kisapäivinä sulkemaan kaapit sekä
kulkemaan pukuhuoneen porteista. Kaapit tyhjennetään yöksi. Kortti tulee pitää mukana
hallilla liikkuessa lukuun ottamatta kisasuoritusta.
LÄHTÖLISTAT
Lähtölista on nähtävissä livetiminigissä. Hallin seinillä on myös lähtölistat näkyvissä.
Kisojen aikataulu on viitteellinen ja seurojen tulee seurata kuulutuksia ja kilpailujen
etenemistä livetimingista.
KISAKANSLIA, AJANOTTOKESKUS
Hallin ala-aulassa toimii kisakanslia, joka on avoinna koko kisojen ajan ja auttaa kilpailuun
liittyvissä kysymyksissä. Uintikeskuksen henkilökunta ei vastaa kisajärjestelyistä.
Ajanottokeskus sijaitsee hallin 2. kerroksessa: lähtöpäässä, yläkatsomon päädyssä.
Joukkueenjohtajat kulkevat ajanottokeskukseen lähtöpäädyn portaikkoa käyttäen.
PERUUTUKSET
Kilpailijan tai viestijoukkueen osanotto yhteen tai useampaan lajiin voidaan peruuttaa.
Peruutus tulee tehdä sähköiseen peruutus järjestelmään tai kirjallisesti ajanottokeskukseen
viimeistään tuntia ennen aamun kilpailujakson alkua. Tämän jälkeen peruutus on
mahdollista vain pakottavista syistä. Myöhemmin kuin tuntia ennen alkukilpailun alkua
tehdystä peruutuksesta Uimaliitto on oikeutettu perimään kolminkertaisen starttimaksun
suuruisen peruutusmaksun (39,00 €). Pakottavasta syystä (lääkärintodistus) tehdystä
peruutuksesta ei peritä peruutusmaksua.
Peruuttamattomasta poisjäännistä laskutetaan kymmenkertainen ilmoittautumismaksu
(130,00 €).
FINAALIPAIKAN PERUUTTAMINEN JA NOUSIJOIDEN VAHVISTAMINEN
Loppukilpailupaikka voidaan peruuttaa alkuerän jälkeen. Peruutus on tehtävä kirjallisesti
ajanottokeskukseen kilpailun tekniselle delegaatille. Loppukilpailupaikan peruutus on
tehtävä 30 minuutin kuluessa asianomaisen lajin päättymisestä. Loppukilpailupaikkansa

peruuttaneen uimarin tilalle pääsee alkuerissä karsiutuneista paras. Järjestäjä ilmoittaa
asiasta joukkueenjohtajien WhatsApp ryhmässä sekä tarvittaessa kuuluttaa kisapaikalla.
Mikäli kyseisen seuran joukkueenjohtajaa ei näillä tavoilla saada kiinni, hänelle soitetaan.
Joukkueenjohtajan tulee joko peruuttaa tai vahvistaa kyseinen paikka ajanottokeskukseen
kilpailun tekniselle delegaatille.
Peruutuksen kautta loppukilpailuun voi nousta korkeintaan alkukilpailun jälkeen sijalla 24
oleva.
Jakson viimeisen lajin peruutusajan päätyttyä peruutuksen kautta tarjottava paikka
loppukilpailuun on otettava vastaan 5 minuutin kuluessa tarjouksesta. Ajan päätyttyä paikan
tarjoaminen siirtyy automaattisesti seuraavalle, mikäli paikkaa ei ole otettu vastaan.

PÄIVITETYT MESTARUUSKILPAILUSÄÄNNÖT
Huomiona nostettakoon esiin mestaruuskilpailusääntöjen päivityksiä, jotka koskevat näitä
kilpailuja
•

•
•
•

•
•

Seuran tulee nimetä joukkueenjohtaja viimeistään joukkueenjohtajien kokouksessa.
Tämä henkilö vastaa kyseisen kilpailun aikaisien loppukilpailupaikkojen peruutuksista
ja vahvistuksista sekä viestijoukkueen kokoonpanomuutosten ilmoittamisesta.
Peruutuspaikalta nostetaan loppukilpailuun korkeintaan alkukilpailun jälkeen sijalla
24 oleva.
Kilpailtavalla lajilla on SM-arvo, jos lajissa on vähintään 2 osallistujaa.
Mitaleita ja seurapisteitä jaetaan seuraavasti uimareille:
• a) Jos lajissa on kaksi uimaria, ainoastaan sijalla 1 oleva saa mitalin ja kyseisen
sijan seurapisteet.
• b) Jos lajissa on kolme uimaria, saa sijoilla 1-2 olevat mitalin ja kyseisen sijan
seurapisteet.
• c) Jos lajissa on neljä uimaria, saa sijoilla 1-3 olevat mitalin ja kyseisen sijan
seurapisteet.
• d) Jos lajissa on enemmän kuin neljä uimaria, saa sijoilla 1-3 olevat mitalin ja
seurapisteitä jaetaan enintään kahdeksalle.
Mahdollisen uusintauinnin koittaessa, uimareiden edustajat voivat sopia keskinäisen
sijoituksen ilman lajin perumista.
Aamun alkuerissä käytetään aina ylilähtöä ellei kyseessä ole jonkun suorana
loppukilpailuna uitavan lajin tai ikäsarjan kuuma erä.

•

•
•

•

Peruutuksen kautta tarjottava paikka (A-/B-loppukilpailu) on otettava vastaan 5 min
kuluessa tarjouksesta. Ajan päätyttyä paikan tarjoaminen siirtyy
automaattisesti seuraavalle, mikäli paikkaa ei ole otettu vastaan.
Viestijoukkueen kokoonpanon muutos ei vaikuta viestijoukkueen ilmoitettuun
aikaan.
Ilmoitettuun viestijärjestykseen tehtävät muutokset tulee ilmoittaa yksi (1) tunti
ennen kilpailujakson alkua sähköiseen peruutus järjestelmään tai kirjallisesti
ajanottokeskukseen.
Kirittämistä ei sallita eikä myöskään mitään tähän viittaavaa laitetta tai tapaa, jolla
on tämä vaikutus. Esimerkkinä vetotiheysmittari tai muu elektroninen tai
mekaaninen laite.

VERRYTTELY
Verryttelymahdollisuus 50 m altaassa kaikkina päivinä ennen jaksoja klo 7:30- 8:50 ja klo
16:30-17:50. Kilpailujen aikana verryttely tapahtuu 25 m altaassa. Räpylät, lättärit tai
vetokuminauhat ovat kiellettyjä verryttelyn aikana kisa-altaassa. Radalla 1 on selkäuinnin
lähtöteline Rata 2 Race Pace. Rata 8 on varattu parauimareille.

UIMAREIDEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Kokoontuminen startteihin tapahtuu 25m altaalla, laajennusosan puolella. Uimarin tulee
olla järjestäytymispaikalla 10 minuuttia ennen omaa eräänsä. Uinnin jälkeen poistuminen
allasalueelta tapahtuu vain katsomon puolelta. Aamujaksossa on käytössä ns. ylilähetys
paitsi kuumissa erissä ja parauinnin lajeissa tyhjennetään allas. Kilpailussa ei ole käytössä
vesiämpäreitä.
KATSOMOTILAT
Yläkatsomoon myydään lippuja/rannekkeita kilpailupäivinä klo 8:00 alkaen kisakansliasta,
liput ennakkoon myynnissä lippu.fi. Jokaiseen jaksoon myydään liput erikseen. Hinta
10€/jakso tai 15€/päivä
Uimareilla ja valmentajilla ei ole pääsyä yläkatsomoon. Alakatsomoon pääsee vain
esittämällä akkreditointikortin ja tilat ovat ainoastaan uimarien ja valmentajien käytössä.
Allasalueella ei saa liikkua ulkojalkineissa. Joukkueet pitävät oman alueensa siistinä ja
keräävät roskat jakson päätyttyä roskiin.
LÖYTÖTAVARAT

Löytötavarat kerätään ala-aulassa sijaitsevaan kisakansliaan. Kisojen jälkeen löytötavaroita
säilytetään kaksi viikkoa ja niitä voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta toimisto@uita.fi.
PYSÄKÖINTI / BUSSIT
Pysäköi autosi pysäköintialueen liikennemerkkien mukaisesti. Uintikeskuksen
pysäköintialueella on kolmen tunnin aikarajoitus, muistathan pysäköintikiekon! Hallin
sisäänkäynnin edustalla oleva kääntöalue on ehdottomasti jätettävä tyhjäksi!
KAHVIO
Uimahallin Aqua Kahvio 1. kerroksessa on uimarien ja valmentajien käytössä kilpailujen ajan.
Valmentajille on altaan puolella lähtöpäässä järjestetty Coaches’ Corner, missä on tarjolla
kahvia ja pientä purtavaa. Cornerin aukioloajat on merkitty alueella.
KISALÄÄKÄRI
Kisalääkäriin saa tarvittaessa yhteyden kisakanslian kautta.

Kisaonnea kaikille uimareille!

