
TOIMITSIJOIDEN KILPAILUTEHTÄVÄT

Ratatuomarit
- 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
- Valvoo uintitekniikkaa ja kuittaa uinnin jälkeen suoritukset kilpailunjohtajalle
- Ilmoittaa jo uinnin aikana kilpailunjohtajalle, jos jotain poikkeavaa havaittavissa

Keräilijä
- Kerää uimarit kolme erää/10 minuuttia ennen jokaista lajia valmiiksi
- Lähettää uimarit altaan päätyyn saatettuina
- Tarkastaa, että uimarilla että uimarilla ei ole teippauksia/koruja eikä avainrannekkeita

Lähetti
- Toimii ajanoton ja kilpailunjohtajan sekä kisakanslian apuna tulosten toimittamisessa
- Laittaa tulokset seinälle kilpailunjohtajan hyväksynnän jälkeen
- Toimittaa tulokset palkintojen jakoon

Ajanottajat / ajanottopään käännöstarkastajat (vähintään II-luokan tuomarikortti)
Lähtö
- Nollaavat käsikellon ennen uuden erän lähtövihellyksiä
- Nousevat seisomaan lyhyillä vihellyksillä ja siirtyvät uimarin taakse oikealle pitkällä
vihellyksellä
- Käynnistävät käsikellon lähettäjän äänimerkistä ja tarkistavat, että kello käy
- Siirtyvät lähdön tapahduttua eteenpäin ja seuraavat uimaria pintaan tuloon saakka
- Jos kello käy, istuutuvat ja mikäli kello ei käy, pyytävät käsimerkillä ajanottajien johtajalta
varakellon
- 800 ja 1500 m: kysyvät uimarilta näyttöpuolen ja varmistavat puolen kääntöpäädylle
selvästi näyttämällä
- Selkäuintierissä huolehtivat selkäavustimen asentamisesta ja perussäädästä sekä nostavat
selkäavustamien jalkaosan pois lähdön jälkeen

Käännös
- Pysäyttävät sähköisen ajanoton jokaisessa käännöksessä (= painavat nappia)
- Seuraavat käännökset 10 m ennen j pintaan tuloon saakka lähtötasanteelta
- Pyytävät kännöspään esihenkilön tuuraamaan, jotta voivat käydä tekemässä
kilpailunjohtajalle hylkyesityksen

Maaliintulo
- Nousevat lähtöpäädyn tasanteelle
- Pysäyttävät painonapista sähköisen ajanoto ja käsikellon
- Merkitsevät käsiajan lähtölistaan erän ja uimarin kohdalle
- Pitkillä matkoilla pitävät kirjaa uiduista 50 m matkoista ja kilistävät kelloa viimeiselle 50
metrille



Muuta huomioitavaa
- Tarkistavat, että uimari poistuu altaasta oikein (ei päädystä ajanottopaneeli yli)
- Huolehtivat, että ämpäreissä on puhdasta vettä
- Lajin aikana vettä ei saa ottaa ajanottolevyn yli
- Ajanottolevyjen reunan päälle ei saa astua
- Huomauttavat uimarille, jos hänellä on avainranneke

Ajanottajien johtaja / varakello
- Käynnistää kaksi käsikelloa startissa
- Vie varakellon sille ajanottajalle, jonka kello ei käynnisty
- Ottaa erän voittajalle käsiajan
- Seuraa tauluaikoja verrattua käsiaikoihin

Käännöspään käännöstarkastajat (vähintään II-luokan tuomarikortti)
- Nousevat seisomaan uimarin ollessa noin 10 m etäisyydellä kääntöpäädystä
- Seuraavat uimarin käännöksen pintaan tuloon saakka
- Istuvat takaisin paikalleen, jos käännös ok
- Jos käännös ei ole ok, pyytävät kännöspään esihenkilön tuuraamaan, jotta voivat käydä
tekemässä kilpailunjohtajalle hylkyesityksen
- Näyttävät pitkillä matkoilla uimarille jäljellä olevat edestakaiset altaanmitat

Varsinkin arvokisoissa kiinnitetään huomioita yhtenäiseen toimintaan ratojen päissä.
Kilpailunjohtaja ilmoittaa kisan alussa, että kuinka toimitaan.

Toimitsijapalaveri on yleensä n. 30-45 minuuttia ennen kisan/kilpailujakson alkua, uimahallin
takkahuoneessa. Toimitsijapalaverissa ilmoitetaan pidetäänkö kisan jälkeen yhteinen
palautepalaveri.

Toimitsijamarssiin kokoonnutaan alakerran käytävälle n. 10 minuuttia ennen kisan alkua.

Kisojen jälkeen kaikki osallistuvat hallin kunnostukseen ja kisojen purkuun.


