
 

 

Tampereen Uinnin tuki ry järjestää kutsukilpailun Swim City Challenge 

loppiaislauantaina 6.1.2018 

 

Kaupunkiohje  

YLEISTÄ 

Uimahalli on normaalisti auki yleisöuimareille joten käyttäkää mahdollisuuksien mukaan muista kisoista 

tutuiksi tulleita kaappeja pukuhuoneiden perällä (N 195-376 ja M 495-676).  

Aloitetaan kisa kaupunki-huudoilla, Tampere aloittaa noin klo 13.55 ja siitä eteenpäin kuuluttaja Jari 

Roiveen ohjeen mukaisessa järjestyksessä. 

 

KISAKANSLIA  / AJANOTTOKESKUS 

Uintikeskuksen ala-aulassa toimii kisakanslia, joka on avoinna koko kisojen ajan. Ajanottokeskus 

sijaitsee hallin 2. kerroksessa (lähtöpäässä, yläkatsomon päädyssä). 

 

KAUPUNKIKUORET 

Kaupunkien joukkueenjohtajille jaetaan kulkurannekkeet aulan kisakansliasta klo 12.45 lauantaina. 
 

AVAINRANNEKKEET 

Pukuhuoneisiin kuljetaan tuttuun tapaan portista avainrannekkeella. Pukuhuoneiden sivuovista ei saa 

kulkea kisojen aikana vaan kaikki kulku pukuhuoneesta aulaan tapahtuu portin kautta – jokainen 

uimari ja valmentaja tarvitsee siis oman rannekkeen. Kuoressa lukee rannekkeiden 

määrä/kaupunki.  

Kisakansliassa on jokaisen kaupungin ilmoitetuista uimareista lista joten uimarit voivat halutessaan 

palauttaa avainrannekkeensa yksitellen kisakansliaan (kuitataan palautetuksi merkkaamalla X oman 

nimen perässä olevaan ruutuun.) 

Halutessanne kaupungin kaikki rannekkeet voi palauttaa myös kerralla kaupunkikuoressa kuten 

muissakin kisoissa. 

Kadonneista avainrannekkeista perimme kuitenkin 20€ maksun.  

Ranneke tulee poistaa kilpailusuorituksen ajaksi. 

 

LÄHTÖLISTAT / AIKATAULU / PISTETAULUKKO 

Ajantasaiset lähtölistat ovat paperiversioina nähtävillä allastilassa seinällä ja yläkerrassa katsomon 

takana olevalla seinällä. LiveTimingin on käytössä ja lähtölistat sekä alustava aikataulu löytyvät myös 

Uinnin tuen nettisivuilta pdf-muodossa. https://www.tre-uinti.fi/swim-city-challenge-2018/ 

 
Kisojen aikataulu on viitteellinen ja kaupunkien tulee seurata kuulutuksia sekä kilpailujen etenemistä.   

Ajantasaista pistekertymää kaupunkien välillä voi seurata osoitteessa  

http://jamo.ddns.net/citychallenge/ 

 

 

VIESTIJOUKKUEET / PERUUTUKSET / MUUTOKSET 

Kilpailijan tai viestijoukkueen osanotto yhteen tai useampaan lajiin voidaan peruuttaa ja muutoksia 

osallistujiin / uitaviin lajeihin voidaan tehdä. Peruutus tai muutos on tehtävä kirjallisesti sähköpostilla 

osoitteeseen kaire.rautiainen@gmail.com viimeistään 2 tuntia ennen kisan alkua. 

 

Jos viestijoukkueiden kokoonpanoon tai uintijärjestyksiin tulee muutoksia myös niistä pitää ilmoittaa 

viimeistään 2 tuntia ennen kisan alkua. 

 

VERRYTTELY 

Verryttely tapahtuu ennen kisaa klo 13.00-13.50 kisa-altaan matalassa päässä radoilla 1-4. Snorkkelit, 

lättärit ja räpylät ovat verrassa kiellettyjä. 

Kisan aikana klo 14-17 voi verrata kisa-altaan matalassa päässä radoilla 1-4. 

Hallin muut altaat; kylmäallas, lastenaltaat, hyppyallas ja 25m allas eivät ole kilpauimareiden 

käytössä. 

https://www.tre-uinti.fi/swim-city-challenge-2018/
http://jamo.ddns.net/citychallenge/
mailto:kaire.rautiainen@gmail.com


 

 

 

UIMAREIDEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

Kokoontuminen kaikkiin startteihin tapahtuu kisa-altaan kääntöpään palkin kohdalla 

alakatsomon vieressä. Uimarin tulee olla järjestäytymispaikalla 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 
Kiertopalkinto jaetaan kisoissa eniten pisteitä keränneelle kaupungille kisojen jälkeen. 

 

KATSOMOTILAT 

Alakatsomo allastilassa on ainoastaan uimareiden ja valmentajien käytössä.  Allasalueella liikutaan 

ainoastaan sisäjalkineissa. Yläkatsomon porrasalueet tulee pitää vapaana ja tyhjinä. Kaiteelle ei saa 

ripustaa mitään.  

Valmentajille ja toimitsijoille on järjestetty yhteiset eväät "coaches cornerissa" lähtöpään allastasolla 
sijaitsevassa välitilassa. 

 

TOIMITSIJAT 

Jos mukananne tulee halukkaita toimitsijoita ilmoittautua voi etukäteen Uinnin tuen nettisivujen kautta 

tai vielä kisapaikalla joko kisakansliaan tai ottamalla yhteyttä Nina Kaarlenkaski 045-1301068 

Muutama kortillinen toimitsija olisi tervetullut!  

 

ENSIAPU 

EA-henkilöön saa tarvittaessa yhteyden kisakanslian kautta. 
 

PYSÄKÖINTI / BUSSIT        

Pysäköi autosi pysäköintialueen liikennemerkkien mukaisesti.  Käytä pysäköintikiekkoa, pysäköinnin 

valvojat vierailevat usein! Uintikeskuksen sisäänkäynnin edustalla oleva pelastustie on ehdottomasti 

jätettävä tyhjäksi! Bussit voi parkkeerata Hakametsän jäähallin pihaan tai Uimalankadun varteen jos 

siellä on tilaa.  

 

HUOM! mm raitiotien rakentamisen vuoksi Tampereen keskustan liikennejärjestelyissä on joitakin 

muutoksia ja kiertotietkin muuttuvat usein. Kannattaa siis varata vähän aikaa ja vaikka tutustua 
tilanteeseen etukäteen https://raitiotieallianssi.fi/ 

 

RUOKAILU / KAHVIO  

Mahdollisuus ruokailuun noin klo 17-19 uimahallin Aqua-kahviossa: 

Kana-nuudeliwok 

Marjarahka 

Talon omat aamulla leivotut leivät sekä vesi/sekamehu kuuluvat hintaan 

Ruuan hinta 8,5e ja tilaukset etukäteen suoraan Aqua-kahvioon       myynti(a)aquakahvio.fi 

 

 

LÖYTÖTAVARAT 

Kisojen ajan löytötavarapiste on kisakansliassa uintikeskuksen ala-aulassa. Kisojen jälkeen 

löytötavaroita säilytetään noin 2 viikkoa jonka jälkeen ne toimitetaan eteenpäin. 

Löytötavaroita voi kisan jälkeen tiedustella sähköpostitse: kati.kukkonen(a)tatu.fi tai puhelimitse 040-

5718917 

 

Tervetuloa Tampereelle!  
Tampereen Uinnin tuki ry 

facebook: Tampereen Uinnin tuki ry  Instagram: treuinti_ 

https://raitiotieallianssi.fi/

