MADWAVE CHALLENGE 27.-28.1.2018
Kilpailuohjeet seuroille

YLEISTÄ
Uintikeskus on kisojen ajan avoinna normaalisti yleisölle, joten pukuhuoneisiin kuljetaan portista
avainrannekkeella. Pukuhuoneiden sivuovista ei saa kulkea kisojen aikana, vaan kaikki kulku
pukuhuoneesta aulaan tapahtuu portin kautta ranneketta käyttäen. Koska uimahalli on avoinna myös
yleisöuimareille, on tärkeää että kilpauimarit käyttävät vain merkittyjä pukukaappeja joita on 182 kpl/puoli
(NAISTEN puolella kaapit195-376 ja MIESTEN puolella kaapit 495-676). Allastilaan pääsee vasta klo
10.00 kun verryttelyaika alkaa. Lähtöpäädyn portaikko ei ole uimareiden käytössä eikä lasiovista tai hissin
läpi saa kulkea allastilaan. Hallin alakerrassa on uimareille taukotila (liikuntatila 53), hallin pääovien
vierestä vasemmalta alakertaan.
Jaksojen välisellä tauolla saa olla hallilla, mutta ei altaassa.
Pukuhuoneiden kaapit on tyhjennettävä lauantaina kisapäivän jälkeen.
AIKATAULU
Kilpailujakso
Lauantai aamujakso
Lauantai räpyläuinti
Lauantai iltajakso
Sunnuntai aamujakso
Sunnuntai aamujakso

Verryttely (kilpailuallas)
10.00-10.50
noin 13.30-14.05
16.00-16.45
8.00-8.40 (räpylä)
8.40-9.40 (uinti)

Kilpailu
11.00
14.15
17.00
9.45
10.30

VERRYTTELY
Verryttely kisa-altaassa päättyy aina 10 minuuttia ennen kilpailujakson alkua.
Verryttelyradoista rata 1 on sprinttirata ja rata 2 race pace. Selkäuinnin lähtöavustinta voi halutessaan testata
radalla 1 altaan syvässä päässä. Kilpailujen aikana verryttely tapahtuu uimahallin 25 m altaassa radoilla 1-2.
Lastenaltaat ja hyppyallas eivät ole kilpailijoiden käytössä.
KISAKANSLIA / AJANOTTOKESKUS
Uintikeskuksen ala-aulassa toimii kisakanslia kilpailujaksojen aikana ja auttaa kaikissa mahdollisissa
kysymyksissä. Kisakanslia aukeaa lauantaina klo 9.30 ja sunnuntaina klo 7.30.
Ajanottokeskus sijaitsee hallin 2. kerroksessa (lähtöpäässä, yläkatsomon päädyssä). Uintikeskuksen tai
kahvion henkilökunta ei vastaa kisajärjestelyistä.
SEURAKUORET / AVAINRANNEKKEET
Seurakuoria jaetaan lauantaina klo 9.30 alkaen aulan kisakansliassa. Pukuhuoneisiin pääsee klo 9.30
mutta allastilaan vasta klo 10.00. Seurakuorissa on avainranneke (tummansininen jokaista uimaria
varten sekä valmentajille vaaleansininen ranneke. Ranneke tulee poistaa kilpailusuorituksen ajaksi.
Jokaisella uimarilla ja valmentajalla pitää olla oma ranneke ja sitä tulee käyttää aina pukuhuoneen
portissa. Jos rannekkeen kanssa on ongelmia, ottakaa yhteyttä kisakansliaan hallin aulassa.
Rannekkeet palautetaan seurakuoressa seuroittain kisakansliaan kisoista lähdettäessä. Kuoressa lukee
rannekkeiden määrä/seura. Puuttuvista avainrannekkeista perimme ko. seuralta maksun (20 €/ranneke).

ENSIAPU
EA-henkilöstöön saa tarvittaessa yhteyden kisakanslian kautta.
LÄHTÖLISTAT
Ajantasaiset listat tulevat hallin seinälle peruutusajan päättymisen jälkeen. Valmentajat saavat lähtöllistat
kilpailun alettua kilpailukansliasta. LiveTiming on käytössä. Aikataulu on viitteellinen ja seurojen tulee
seurata kuulutuksia sekä kilpailujen etenemistä.
PERUUTUKSET, MUUTOKSET, VIESTIJOUKKUEET
Käytössä on sähköinen peruutus, tunnukset peruutusten tekemiseen on lähetetty seuroille.
Räpyläuimarit ja muut joilla ei ole mahdollista tehdä sähköistä peruutusta palauttavat seurakuoresta
löytyvän peruutuskaavakkeen hallin 2. kerroksessa sijaitsevaan ajanottokeskukseen. Kaikki peruutukset ja
mahdolliset muutokset on oltava tehtynä viimeistään 60 min ennen jakson alkua. Jälki-ilmoittauminen on
mahdollista, mikäli erissä on tilaa.
UIMARIEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Keräily kaikkiin uintistartteihin tapahtuu kisa-altaan matalassa päässä uimahallin valvojien kopin vieressä.
Uimarin tulee olla järjestäytymispaikalla noin 20 minuuttia ennen omaa eräänsä. Uimarit saatetaan kaikkiin
lähtöihin järjestelijän johdolla ratajärjestysjonossa. Uinnin jälkeen poistuminen allasalueelta tapahtuu aina
katsomon suuntaan. Kilpailuissa on käytössä ylilähetys.
Ohjeistakaa vielä varsinkin nuorempia uimareita siirtymään maalintulon jälkeen noin metrin päähän
ajanottopaneelista rataköyteen kiinni odottamaan seuraavan erän lähtöä. Lajeissa 9 ja 10 startti tapahtuu
altaan matalasta päästä. Huomioikaa startissa altaan syvyys 1.2 m.
PALKINTOJEN JAKO
Palkintojen jaot suoritetaan kunkin kilpailujakson lopussa, toivomme että palkintojen saajat olisivat hyvissä
ajoin kisa-altaan matalassa päässä ennen palkintojen jakoa.
Kilpailuissa palkintoja jaetaan sarjojen 3:n parhaan lisäksi seuraavasti (lauantaina): Kilpailuiden paras mies
ja nainen uinnissa ja räpyläuinnissa, paras vapaauimari 11-vuotiaissa, selkäuimari 14-vuotiaissa, rintauimari
17-vuotiaissa ja perhosuimari aikuisissa. Lisäksi palkitaan kolme parasta valokuvaa kilpailuista (lauantai)
#MWCH2018Tampere ja paras kannatusjoukko katsomossa.
KATSOMOTILAT
Alakatsomo allasalueella on ainoastaan uimareiden ja valmentajien käytössä. Allasalueella liikutaan
sisäjalkineissa, samoilla jalkineilla ei saa kulkea muualla hallissa eikä varsinkaan ulkona. Yläkatsomon
porrasalueet tulee pitää vapaana ja tyhjinä. Kaiteelle ei saa ripustaa mitään. Joukkueet pitävät oman alueensa
siistinä niin allasalueella kuin pukuhuoneissa ja laittavat roskat roskiin.
PYSÄKÖINTI / BUSSIT
Pysäköi autosi pysäköintialueen liikennemerkkien mukaisesti. Käytä pysäköintikiekkoa! Huomioi että
pysäköintiaika on 3h. Uintikeskuksen sisäänkäynnin edustalla oleva kääntöalue on jätettävä tyhjäksi!
Maksutonta/kiekotonta pysäköintiä on Sammon keskuslukion parkkipaikalla tai lähikatujen varsilla.
KAHVIO / COACHES CORNER
Aqua kahvio hallin 1. kerroksessa on avoinna koko kilpailujen ajan. Valmentajille on järjestetty kisan aikana
pientä purtavaa toisessa kerroksessa olevassa tilaussaunassa, jonne pääsee vaaleansinisellä rannekkeella
allastiloista lähtöpäädyn läheisyydessä olevan portaikon kautta. Huomioittehan, että allastilaan ei saa ruokia
viedä.
LÖYTÖTAVARAT
Kisojen ajan löytötavarapiste on kisakansliassa uintikeskuksen ala-aulassa. Löytötavaroita säilytetään 2
viikkoa, kadonneita tavaroitaan voi tiedustella: heikki.maihaniemi@tatu.fi tai puh. 045 1346340
Tervetuloa Tampereelle!
TaTU Tampere ry

