SWIMMIN CLUB ROVANIEMI
järjestelijä / keräilijä
Uintikisoissa on laadittu aikataulu jokaiselle uitavalle lajille.
Jotta aikataulussa pysytään, on järjestelijän / kerääjän roolilla suuri merkitys.
Järjestelijän tehtävänä on huolehtia, että lähtölistan mukaisten erien uimarit ovat starttipaikalla
oikeaan aikaan.
Erien kerääminen tapahtuu nimenhuudolla ja osoittamalla uitavaan eräänsä varteen saapuneille
uimareille odotuspaikka, josta heidät johdatetaan lähtöpaikalle.
meillä kisoissa uimarit järjestellään KOKOONTUMISPAIKASSA, joka on sama kuin vedestä
tyhjennetty lasten kahluuallas.
altaan pohjalla tulee puupenkit, joihin teipataan numerolaput 1-6. Penkillä istuu aina sen erän
uimarit, jota lähdetään ensimmäisenä viemään altaalle kuulutuksen mukaan.
Altaan seinälle teipataan numerolaput 1 – 6. Siinä istuu rivissä seuraava erä. Järjestelijä ohjaa
uimarit lähtölistan mukaisille paikoille istumaan.
kun 1. erä matkalla altaalle, niin toinen järjestelijä ohjaa vuorostaan seuraavan erän istumaan
puupenkille. Eli tämä tarkoittaa, sitä että eriä järjestellään kaiken aikaa kahluualtaan pohjalla.
Ihannetilanne kisojen kannalta on, varsinkin lyhyillä matkoilla, lähtöpaikalla on yksi erä valmiina
starttiin, toinen erä on valmiina lämmittelemässä heti starttitelineen takana, ja kolmas erä on
valmiina seinän vierellä.
järjestelijän tehtävät vaativat hieman pelisilmää. Lyhyillä matkoilla: 100m ja alle pitää olla kaiken
aikaa olla valmiita eriä: yksi erä istuu seinän vierellä, toinen puupenkillä, 2-3 erää on altaan
päässä.
Mutta pitemmillä matkoilla ei kannata eriä ottaa lähtöpallien taakse kovin tiuhaan.
esim, 200 m matkoilla ja yli, kun uimarit ovat uinneet yli puolenvälin kannattaa vasta ottaa
seuraavan erän uimarit lähtöpallien taakse.
Venäläiset uimarit teettävät varmaan näissä kisoissa töitä, mutta sama sääntö on heillekin.
Uimaria ei lähdetä etsimään, eikä kovin pitkiä aikoja ole varaa odottaa uimaria saapuvaksi.
Uimarin vastuulla on aina olla ajoissa kokoontumispaikassa .
erityistä huomioita vaativat nuorimmat sarjat: heidän uimansa 25m matkat menevät tosi
nopeasti, jolloin on oltava lähtövalmiita eriä jatkuvasti.
Pääsääntö, että aina lähtöpallien takana 2-3 erää valmiina starttiin riippuen tietenkin uitavasta
matkasta.

Äänen käyttö on sallittu, jopa toivottavaa.
Venäläisten nimet lausutaan niin kuin on kirjoitettu.
Jos ei venäjän kieltä osaa, niin ei kannata alkaa lausumaan ”venäläisittäin”.
näyttäkää vaikka lähtöluettelosta uimarin nimeä.
joskus voi olla niinkin, että uimari tunnistaa nimensä paremmin luettuna, kuin äännettynä.

