SiWa-Seurakilpailut

TOIMITSIJAOHJE

Tämän ohjeen tarkoituksena on listata vapaaehtoisten tehtävänkuvat lyhyesti ja kerrata
allasalueen tuomareiden tehtävät sekä antaa yleiset toimintaohjeet, jotta kisat näyttävät myös
katsojille päin sujuvilta ja tuomarointi ammattitaitoiselta. Ohjeistus saattaa vaikuttaa kovin
itsestään selvältä, mutta hyvällä ohjeistuksella / valmistautumisella homma sujuu kuin tanssi!
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YLEISOHJEITA
Toimitsijoiden pukeutuminen
Allasalueen toimitsijoilla on kisojen ajan päällään SiWa STAFF-paita, joka jaetaan paikan
päällä. Alaosaksi mustat tai valkoiset housut (kaprit, shortsit tai vastaavat). Jalkaan
sisätossut (sandaalit, Crocsit tai vastaavat).

Kisojen aikataulut
Uimareiden verryttelyaika alkaa heti yleisön poistuttua hallista klo 17.30. Samaan aikaan
kiinnitetään ajanottopaneelit paikoilleen ja testataan ajanottolaitteisto.
Toimitsijapalaveri pidetään myöhemmin ilmoitettavassa paikassa klo 17.45
Ensimmäinen kisastartti lähtee noin klo 18.15.
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KILPAILUTOIMITSIJAT
Kilpailutoimitsijat varmistavat kilpailujen säännönmukaisen etenemisen. Kaikkien
kilpailutoimitsijoiden esimiehenä toimii Kilpailunjohtaja 1. Kilpailunjohtajalla on ylin päätösvalta
kaikissa kilpailun kulkuun ja sääntöjen tulkintaan liittyvissä asioissa. Tässä osassa on esitelty
kaikkien kilpailutoimitsijoiden tehtävät.

Tehtävät ja toiminta kilpailujen aikana
Eräjärjestelijät
Eräjärjestelijä kerää uimarit 5 minuuttia / kaksi erää ennen jokaista lajia valmiiksi.
Keräilyssä tarkistetaan, että uima-asut on hyväksyttyjä. Keräilyssä muistutetaan
uimareille myös, ettei teippauksia, koruja, tms. saa olla.
Keräilyalueelta valmiiksi kerätty erä siirtyy starttiin saattajan kanssa.

Kilpailunjohtajat
Kilpailunjohtajia on 1-2. Toinen kilpailunjohtaja vastaa erien lähettämisestä lähettäjän
kanssa ja toinen hylkäysesitysten vastaanottamisesta ja muiden allastoimitsijoiden
opastamisessa sääntöjen tulkinnoissa. Kilpailunjohtajat ja lähettäjä voivat vuorotella
näissä tehtävissä sopimallaan tavalla. Tarvittaessa toinen kilpailunjohtaja voi tauottaa
myös ratatuomareita.

Lähettäjä
Lähettäjä lähettää erät liikkeelle saatuaan kilpailunjohtajalta merkin, että uimarit ovat
valmiina lähetettäviksi. Lähettäjä ja kilpailunjohtaja yhdessä varmistavat lähdön
onnistumisen ja yhteisellä päätöksellä hylkäävät vilppilähdön tehneen uimarin.

Ratatuomarit
Ratatuomarit sijoittuvat altaan molemmille reunoille.
Ratatuomarit valvovat, etteivät lähdön jälkeiset sukellukset ylitä 15m (vu, su, pu).
Ratatuomarit avustavat käännöstarkastajia rintauinnin startin ja käännöksen yhteydessä
1. vedon aikana tapahtuvan alaspotkun tarkkailussa. Ratatuomarit valvovat, että
asianomaisen uintitavan sääntöjä noudatetaan ja avustavat käännöstuomareita
valvomalla käännöksiä ja maaliintuloa.
Mikäli uintisuorituksessa tapahtuu virhe, ilmoittaa ratatuomari siitä kilpailunjohtajalle.
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Ajanottajien/käännöstarkastajien esimies (lähtöpääty)
Ajanottajien/käännöstarkastajien esimies valmistautuu starttiin kilpailunjohtajan
puhaltaessa lyhyet vihellykset. Lähtömerkistä esimies laittaa kellon käyntiin (varakello)
ja seuraa ajanottajien/käännöstarkastajien toimintaa startin ja käännöksien aikana. Mikäli
joku ajanottajista/käännöstarkastajista jää seisomaan lähdön/käännöksen jälkeen,
esimies lähettää varahenkilön kyseiselle radalle (tai menee itse) siksi aikaa, kun
ajanottaja/käännöstarkastaja käy esittämässä kilpailunjohtajalle näkemänsä virheen.

Ajanottaja/käännöstarkastaja (lähtöpääty)
Ajanottaja/käännöstarkastaja varmistaa radalle tulevan uimarin olevan sama kuin
lähtölistassa.
Ajanottaja/käännöstarkastaja nousee seisomaan lyhyillä vihellyksillä ja siirtyy uimarin
taakse oikealle pitkällä vihellyksellä. Lähtömerkistä ajanottajat käynnistävät
käsiajanoton. Lähdön tapahduttua ajanottajakäännöstarkastaja siirtyy eteenpäin ja
seuraa uimaria pintaan tuloon saakka. Jos startti on ok, ajanottaja/käännöstarkastaja
siirtyy takaisin istumaan.
Uimarin tullessa käännökseen ajanottaja/käännöstarkastaja nousee seisomaan ja seuraa
uimarin toimintaa 10 m ennen käännöstä ja aina pintaan tuloon saakka. Uimarin
koskettaessa seinää käännöksessä, ajanottaja painaa väliajan sähköisen ajanottolaitteen
napista. Jos käännös on ok, ajanottaja/käännöstarkastaja siirtyy takaisin istumaan.
Uimarin tullessa maaliin, ajanottaja/käännöstarkastaja nousee seisomaan ja seuraa
uimarin toimintaa 10 m ennen maaliin tuloa. Uimarin tullessa maaliin
ajanottaja/käännöstarkastaja pysäyttää sähköisen ajanoton ja siirtyy takaisin istumaan,
mikäli maaliintulo on ok.
Mikäli startissa/käännöksessä/maaliintulossa tapahtuu virhe,
ajanottaja/käännöstarkastaja jää paikalleen seisomaan. Varahenkilön tultua radalle,
ajanottaja/käännöstarkastaja siirtyy kilpailunjohtajan luo tekemään hylkäysesityksen.

Käännöstarkastajien esimies (käännöspääty)
Käännöstarkastajien esimies seuraa käännöstarkastajien toimintaa käännöksien aikana.
Mikäli joku käännöstarkastajista jää seisomaan käännöksen jälkeen, esimies lähettää
varahenkilön kyseiselle radalle (tai menee itse) siksi aikaa, kun käännöstarkastaja käy
esittämässä kilpailunjohtajalle näkemänsä virheen.
Tikkurilan uimahallissa 50 m uintimatkoilla käännöstarkastajien esimies noudattaa
maaliintulossa ajanottajien esimiehen ohjeistusta.
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Käännöstarkastaja (käännöspääty)
Uimarin tullessa käännökseen käännöstarkastaja nousee seisomaan ja seuraa uimarin
toimintaa 10 m ennen käännöstä ja aina pintaan tuloon saakka. Jos käännös on ok,
käännöstarkastaja siirtyy takaisin istumaan.
Mikäli käännöksessä tapahtuu virhe, käännöstarkastaja jää paikalleen seisomaan.
Varahenkilön tultua radalle, käännöstarkastaja siirtyy kilpailunjohtajan luo tekemään
hylkäysesityksen.
Tikkurilan hallissa 50 m uintimatkoilla käännöstarkastaja noudattaa maaliintulossa
ajanottajien oheistusta.

TULOSPALVELU
Tulospalvelun vastuualueeseen kuuluu kilpailukanslia, ajanottolaitteisto ja kuulutus.

Kilpailukanslia
Kilpailukansliassa hoidetaan ajantasaisten lähtölistojen tulostus kilpailutoimitsijoille,
vahvistettujen tulosten julkaisu ja yleisön opastus.

Lähetti
Lähetit toimivat tulospalvelun alaisuudessa viestinviejinä kilpailunjohtajan, ajanottajien ja
tulospalvelun välillä. Lähetit hoitavat tarvittaessa myös muita tulospalvelun esimiehen
heille osoittamia tehtäviä (mm. järjestyksenvalvontaa)

KIITOS, ETTÄ OLET MUKANA!

ILMAN KAIKKIA TEITÄ VAPAAEHTOISIA OLISI MAHDOTONTA
JÄRJESTÄÄ VIRALLISIA KISOJA!
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