TALVIUINNIN SM-KISAT 2020

JOENSUU / ILOSAARI / 7.-9.2.2020
www.talviuinninsm2020.fi
Uinnit
Perjantai 7.2.

18.00-19.35 Rintauinti 50M

Lauantai 8.2.

10.00-12.40 Rintauinti 25M
12.39-13.24 Norppauinti 25M

Sunnuntai 9.2.

10.00-11.10 Vapaauinti 25M
12.00-13.10 Viestiuinti 4x25M

KUUTTIUINNIT

Kuuttiuinneille on oma pulahtamispiste kisa-altaan yhteydessä
ja kuutit uivat kilpailujen aikaan
omaan tahtiinsa.
Jos olet saapumassa perjantaina
ja uit jo perjantain kisoissa, etkä
pysty saapumaan kahta tuntia
aikaisemmin, ilmoitahan siitä
meille etukäteen kisakansliaan
meilillä kirsi.haltia@tilitoimistovahtivuori.fi tai puhelimitse
0503375008/ Kirsi Haltia.

Osallistumisohjeet
ja uintisuoritus
Osallistumisen varmistaminen
ja kisapassi
Kisapaikalla kilpailijan on henkilökohtaisesti ilmoittauduttava
kisa-alueella (Ilosaari, ravintola
Kerubi) olevaan kisatoimistoon
viimeistään kaksi (2) tuntia ennen lähtöluettelossa ilmoitettua
uintiaikaa.
Ilmoittautumisen yhteydessä
kilpailija saa käsiohjelman ja
kisapassin. Kisapassissa on kaikki
uintisuorituksia koskeva tieto;
nimi ja sarja, kokoontumisaika ja
paikka, lähtöaika, erä ja rata.
Kisapassi pidetään kaulassa uintisuoritukseen asti. Kisapassilla
pääsee ohjatusti pukeutumis- ja
odotustiloihin.
HUOM! Muistathan, että kilpasarjoissa päähineen käyttö on
pakollista!

Kokoontuminen,
pukeutumistilat ja
lähtötuolit
Pukuhuoneet ja kokoontumispaikka sijaitsevat Karjalantalossa
missä toimii myös ravintola
Kerubi. Kilpailijan tulee olla
kokoontumispaikalla kisapassiin
merkittynä ajankohtana.
Pukeutumistiloissa kilpailija
vaihtaa uima-asun ylleen ja
pukeutuu kokoontumisalueelle
siirtymistä varten. Kylpytakki
+ jalkineet + hattu ovat hyvä
yhdistelmä.

Jokainen vastaa omista tavaroistaan, emmekä suosittele
arvokkaiden henkilökohtaisten
tavaroiden mukaan ottamista.
Pienille arvotavaroille pukutiloissa on maksuton säilytysmahdollisuus.
Kokoontumispaikalta kilpailijat
ohjataan kisa-altaan läheisyydessä olevaan lämpimään tilaan
ja sieltä kisa-altaalle n. 2 minuuttia ennen erän lähtöä.

Tulospalvelu

Reaaliaikainen tulospalvelu

www.talviuinninsm2020.fi
Tulospalvelun tuottaa Resulwwft Fellows Oy

Uintisuoritus
Kilpailija siirtyy altaalle oman
ratansa taakse ja odottaa komentoja.
Lähettäjän komennuksella
”RIISUKAA VAATTEET” kilpailija riisuu ripeästi ylimääräiset
vaatteensa ja laittaa ne vieressä
olevaan koriin. Myös kisapassi
laitetaan koriin päällimmäiseksi.
Komennolla ”VETEEN” kilpailija
siirtyy viivyttelemättä portaita
pitkin hartioitaan myöten altaaseen ja ottaa toisella kädellä
kiinni portaiden kaiteesta ja
valmistautuu lähtöön. Radan

takana olevat toimitsijat pitävät
punaista lippua ylhäällä niin
kauan, kunnes radan uimari
on oikein vedessä ja hänen
hartiansa (olkapäät) ovat veden
pinnan alla.
Toimitsija kehottaa tarvittaessa
radan uimaria laskeutumaan
alemmaksi. Kun punaiset
liput ovat laskeutuneet, lähettäjä
nostaa kätensä ja antaa komennon ”PAIKOILLENNE”, jolloin
uimarin on oltava liikkumatta.
Välittömästi tämän jälkeen tulee
lähtökomento äänimerkillä.

Varaslähdöstä uintisuoritus hylätään. Päätökset varaslähdöistä
tekeelähettäjä. Varaslähtöä ei
kutsuta takaisin.
Kilpailijan on uitava kilpailusääntöjen mukaisesti. Kilpailijan on
maaliin tullessa kosketettava
uintiradan päässä olevaa levyä.
Uintisuorituksen jälkeen kilpailija
nousee ylös altaasta ja ottaa
korissa olevat varusteensa.
Kilpailijat palaavat pukuhuoneisiin.

Yhteystiedot

Kisatoimisto

Kisatoimisto on avoinna
Ilosaaressa (ravintola Kerubi),
Siltakatu 1, Joensuu:
Perjantai 7.2. 12.00-20.00
Lauantai 8.2. 7.30-17.00
Sunnuntai 9.2. 7.30-15.00

Mikko Hautasaari
Kilpailunjohtaja
0503883118
mikko.hautasaari@sok.fi
Jarno Linnolahti
Apulaiskilpailunjohtaja
0503003973
puheenjohtaja
@joensuunjaakarhut.fi

Aluekartta

Pasi Mikkonen
Kisa-allas, kuulutukset,
tulospalvelu, turvallisuus
0500576418
pasi.a.mikkonen@gmail.com
Samuel Lappalainen
Yhteistyökumppanit,
alue– ja mainosmyynti,
talkoolaiset
0504116086
smuelcolt@gmail.com
Jukka-Pekka Pesonen
Kisa, lehdistö– ja mainosmateriaalit, nettisivut, majoitus ja
iltagaala
0505011375
jukka-pekka.pesonen@sok.fi

Sauna

Kaikille kilpailijoille sauna
kuumana Original Sokos Hotel
Kimmelissä, veloituksetta:
Pe 17.30-21.00
La 10.00-15.00
Su 10.00 -15.00

Tulospalvelu

Reaaliaikainen tulospalvelu
www.talviuinninsm2020.fi

Tulospalvelun tuottaa Result Fellows Oy

Kirsi Haltia
Talouspäällikkö ja kisatoimisto
0503375008
kirsi.haltia
@tilitoimistovahtivuori.fi
Petri Varis
Alue ja infra, rakentaminen
ja purku, muonitus
0442936889
petri.varis@ilosaarirock.fi

Norppa- ja Kuuttisarjat

Rintauinti 50m

Viestiuinti 4x25 m

Norppasarjassa uidaan 25m
ilman aikaa.
Kuuttiuinneille on oma pulahtamispiste kisa-altaan yhteydessä
ja kuutit uivat kilpailujen aikaan
omaan tahtiinsa.

Kilpailijat lähtevät liikkeelle 25m:n
uintien maalipäästä. Uimarin on
kosketettava toisessa päädyssä
altaan päätylevyä, jonka jälkeen
hän voi ponnistaa vauhtia samassa päädyssä olevista portaista tai
päätylevystä.

Mahdolliset muutokset viesteihin tulee ilmoittaa kisatoimistoon
viimeistään 2 tuntia ennen lähtöä.

Sarjoihin tulee ilmoittautua
kisatoimistossa viimeistään
2 tuntia ennen suoritusta.
Kisatoimistosta saatavassa kisapassissa löytyvät kaikki uintia
koskevat tiedot.

Kilpailijan tullessa maaliin, hänen
on kosketettava maalin ajanottolevyä.

Järjestäjät ohjaavat joukkueet erä kerrallaan kisa-alueelle. Joukkueet
ryhmittyvät avannolle uintia varten niin, että 1. ja 3. osuuden uimarit
lähtevät maalipäästä ja 2. ja 4. osuuden uimarit lähtöpäästä.
Avantoon meno ja lähtö tapahtuvat kuten henkilökohtaisissa kilpailuissa. Viestin vaihto tapahtuu siten, että seuraava uimari menee
veteen hartiasyvyydelle sopivaksi arvioimanaan aikana. Hän voi
lähteä uimaan silloin, kun edellinen viestin tuoja koskettaa altaan
päässä olevaa levyä. Väärästä vaihdosta hylätään.

