SWIMMING CLUB ROVANIEMI
Palkintojen jako
Mitalit lajitellaan järjestykseen jaksoittain ja lajeittain palkintopöydälle.
Järjestyksen saa selville kisakutsun lajiluettelosta.
Lajin mitalit jaetaan ikäsarjoittain kolmelle parhaalle uimarille, aloittamalla aina
nuorimmasta ikäsarjasta ja päättäen vanhimpaan ikäsarjaan.
Pöydälle mahtuu kunnolla vain yhden jakson mitalit ja on parempi, ettei kerrallaan
ole levitettynä enempää eli seuraavien jaksojen mitalien asettelu tulee sitten
teidän tehtäväksenne parhaaksi katsomananne ajankohtana.
Mitalit jaetaan kolmelle parhaalle (jos ei tasa-aikoja tule)
Palkintojen jaon tarkka ajankohta selviää kisojen aikataulusta.
Kuuluttaja antaa ennakkoilmoituksen, jossa pyydetään kyseisen palkintojenjakoerän (esim. lajit 1 -4) uimarit valmistautumaan palkintojen jakoon.
Sitten tulee lopullinen kuulutus palkintojen jaosta.
Kuuluttaja pyytää lajeittain ja ikäsarjoittain palkintosijalle päässeet uimarit
paikalle.
Kuuluttajalla on käytössä sama tuloslista kuin teilläkin.
Tarkistatte aina, että teillä on jaossa juuri oikean lajin ja oikean ikäsarjan
mitalit.
Pöytä on alussa täynnä mitaleita, joten pitää olla tarkkana mistä mitalit ottaa
käteen. Väärin jaettuja mitaleita on hankala metsästää takaisin ja toimittaa
oikeille uimareille.
Uimarit astuvat palkintokorokkeelle ja te ripustatte mitalin kaulaan, onnittelette
ja kättelette. (saa halata, ja kun venäläisiä mukana, niin poskisuudelma☺)
Uimareiden poistuessa otatte joko seuraavan ikäsarjan tai seuraavan lajin
ensimmäisen ikäsarjan mitalit valmiiksi käteen,
Vielä tarkistus, että on oikeat mitalit.
Kun lajin ikäsarjan mitalit on jaettu, toinen teistä kirjaa välittömästi ylös

tuloslistaan ko. lajin mitalit jaetuksi.
Merkkaatte sen ruksilla tai vedätte yli palkinnon saaneen lajin ikäsarjan.
Tämä on syytä tehdä heti, kun ikäsarjan mitalit on jaettu.
Näin pysytte järjestyksessä ja oikeat mitalit tulevat varmasti oikean ikäsarjan
uimareille.
Joskus käy niin, että uimari ei syystä tai toisesta pääse palkintojenjakoon. Tämä
tieto on tärkeää merkitä ylös tuloslistaan tai erilliselle paperille. Jakamattomat
mitalit laitetaan yksitellen kirjekuoreen. Kuoreen merkitään laji, ikäsarja,
kulta/hopea/pronssi ja mielellään myös uimarin nimi. TAI MAALARINTEIPPI
MITALIN NAUHAAN KIINNI,
Tämän ehtii tehdä sitten kun palkintojenjako seremonia on ohitse.
Nämä hakemattomat mitalit toimitetaan kisakansliaan, josta uimarit voivat ne
sitten hakea.
Pääperiaate on se, että hallin puolella mitali haettaisiin vain palkintokorokkeen
kautta, muutoin seurauksena on härdelli, palkintojenjaosta tulee sekava ja mikä
pahinta; virhemahdollisuus kasvaa.
Voi käydä niinkin, että lajin ikäsarjassa ei ole ollenkaan osallistujia. Ne mitalit
laitetaan ei osallistujia-laatikkoon

