Toimitsijoiden kisatehtävät / päivitetty 28.6.2016
Ratatuomari (I-lk tuomarikortti)
- varautuu pudottamaan teknisen köyden (sijainti samalla puolella kilpailunjohtajan kanssa)
- valvoo 15 m sukellukset molempiin suuntiin pu, su ja vu matkoilla ja ilmoittaa kilpailunjohtajalle, jos
tapahtuu ylityksiä
- avustaa käännöstarkastajia kaikkien lajien käännösten ja maalintulojen valvonnassa
- valvoo uintitekniikkaa ja kuittaa kuuman erän jälkeen suoritukset kilpailunjohtajalle
- ilmoittaa jo uinnin aikana kilpailunjohtajalle, jos jotain poikkeavaa havaittavissa
Järjestelijä (uinti)
- kerää uimarit 20min/kolme erää ennen jokaista lajia valmiiksi (tarkennetaan kisakohtaisesti)
- lähettää uimarit altaan päätyyn saatettuina
- jos teippauksia tai kaksi uimapukua päällekkäin ilmoittaa asiasta kilpailunjohtajalle (ei huomauta
uimaria asiasta)
- viestejä ennen tarkastaa uimareiden oikean lukumäärän joukkueissa. Esittelee uimareille ilmoitetun
uintijärjestyksen.
Järjestelijä (palkintojen jako)
- kerää uimarit valmiiksi palkintojen jakoon
- huolehtii, että uimarit ovat tarpeeksi lähellä palkintojenjakopaikkaa
- valmistelee mitalit palkittavia lajeja varten valmiiksi
Käännöstarkastajat (vähintään II-luokan tuomarikortti)
LÄHTÖPÄÄ
Lähtö
- nousevat seisomaan lyhyillä vihellyksillä
- siirtyvät uimarin taakse pitkällä vihellyksellä
- siirtyvät lähdön tapahduttua palkille ja seuraavat uimaria pintaan tuloon saakka
- siirtyvät alas palkilta, jos lähtö oli ok
- jäävät seisomaan palkille taakse, jos lähtö ei ok ja siirtyvät vaihtohenkilön tultua kilpailunjohtajan luo
tekemään hylkäysesitystä
Käännös
- seuraavat käännökset 10 m ennen ja pintaan tuloon saakka palkilta
- painavat sähköisen ajanoton pysäytysnappia uimarin koskettaessa paneelia
- siirtyvät alas palkilta, jos käännös oli ok
- jäävät seisomaan palkille, jos käännös ei ok ja vaihtohenkilön tultua siirtyvät kilpailunjohtajan luo
tekemään hylkäysesitystä
Maaliintulo
- seuraavat uimaria palkilta vähintään viimeiset 10 m
- painavat sähköisen ajanoton pysäytysnappia uimarin koskettaessa paneelia
- palaavat paikalleen istumaan, jos maaliintulo on sääntöjen mukainen
- jäävät radan päähän seisomaan, jos maaliintulo ei hyväksyttävä ja siirtyvät vaihtohenkilön tultua
paikalle kilpailunjohtajan luo tekemään hylkäysesitystä
Viesti
- tarkastavat sekaviesteissä, että uimari päättää osuutensa lajin sääntöjen mukaan
- painavat sähköisen ajanoton pysäytysnappia uimarin koskettaessa paneelia
- tarkkailevat mahdollisia vaihtorikkoja
Selkäuinnin lähtöavustin
- asettavat selkäuinnin lähtöavustimen paikalleen lähtökorokkeeseen
- säätävät avustimen korkeuden 0-tasolle (vedenpinnan taso)
- kysyvät uimarilta käyttääkö avustinta ja jos uimari EI käytä, nostavat mustan poikkipuun pois vedestä
- kumartuvat toisen pitkän vihellyksen jälkeen tarkastamaan, että uimarin molemmista jaloista ainakin
yksi varvas koskettaa ajanottopaneelia
- huomauttavat nopeasti kerran varpaista, jos edellä oleva kohta ei täyty
- suoristautuvat startin ajaksi ja seuraavat uimaria pintautumiseen asti
- nostavat poikkipuun altaasta pidemmillä kuin 50 m matkoilla
- poistavat avustimen lajin päätteeksi ja sekaviestissä startin jälkeen uimarin pintauduttua

jäävät seisomaan palkille, jos uimarin varpaat eivät koskettaneet seinää ja siirtyvät
vaihtohenkilön tultua kj:n luokse tekemään hylkäysesitystä
800/1500 m
- kysyvät uimarilta kummalta puolelta uimari kääntöpäässä haluaa näytön jäljellä olevista altaanmitoista
- ilmoittavat selvästi kääntöpäälle uimarin valitsemana puolen
- pitävät kirjaa uidusta matkasta
- antavat uimarille äänimerkin (kello), kun uimarilla kaksi altaanmittaa jäljellä
-

Muuta huomioitavaa
- tarkistavat, että uimari poistuu altaasta oikein (ei päädystä ajanottopaneeli yli!!!)
- huolehtivat, että ämpäreissä on puhdasta vettä
HUOM! lajin aikana vettä ei saa ottaa levyn yli!
HUOM! Ajanottolevyjen reunan päälle ei saa astua!
HUOM! Lähtökorokkeeseen voi olla merkittynä, mille puolelle käännöstarkastaja sijoittuu!
KÄÄNNÖSPÄÄ
- nousevat palkille uimarin ollessa noin 10 m etäisyydellä kääntöpäädystä
- seuraavat uimarin käännöksen pintaan tuloon saakka
- istuvat takaisin paikalleen, jos käännös ok
- jäävät seisomaan palkille, jos käännös ei ok
- vaihtohenkilön tultua siirtyvät kilpailunjohtajan luo tekemään hylkäysesitystä
- 50 m altaalla painavat sähköisen ajanoton pysäytysnappia uimarin koskettaessa päätyyn joko
maaliintulossa tai käännöksessä
- 800/1500 m: näyttävät uimarille jäljellä olevien altaanmittojenmäärän uimarin valitsemalta puolelta
HUOM! Ajanottolevyjen reunan päälle ei saa astua!
Käännöstarkastajien esimies
- ilmoittaa välittömästi kilpailunjohtajalle radiolla, jos on tulossa hylkäysesitys
- lähettää radalle vaihtohenkilön, jos käännöksessä epäillään virhettä
- kuittaa kuuman erän päätteeksi kilpailunjohtajalle näytöllä, jos kaikki on kunnossa
Varsinkin arvokisoissa kiinnitetään huomioita yhtenäiseen toimintaan ratojen päissä.
Toimitsijat voivat niin sovittaessa poistua palkintojenjaon ajaksi lähtöpäästä ja käännöspäädystä yhdessä ja
palaavat yhdessä hyvissä ajoin ennen seuraavan lajin alkua
Toimitsijapalaveri on yleensä 45 minuuttia ennen kisan/jakson alkua, hallin kellarissa olevassa tilassa nr 053.
Toimitsijamarssiin kokoonnutaan altaan matalaan päähän 10 minuuttia ennen kisan alkua.
Toimitsijapalaverissa ilmoitetaan pidetäänkö / missä pidetään kisan jälkeen yhteinen palautepalaveri.
Kisojen jälkeen kaikki osallistuvat hallin kunnostukseen ja kisojen purkuun.

