
TOIMITSIJAOHJE KISATAPAHTUMAN AIKANA 

Käännöspäässä / syvässä päässä on kaksi ajanottajaa  

1. ajanottaja on käännöstarkastaja ja on aina II lk:n toimitsijakurssin suorittanut  

2. ajanottajan ei tarvitse olla II lk:n toimitsijakurssin suorittanut. Ajanottaja kirjaa 

lähtölistaan väliajat, loppuajat, uimarin suorituksen keskeytymisen (DNF), uimari 

ei ilmestynyt lähtöön (DNS). Ajanottaja huolehtii sähköisen ajanoton 

varmistuspainikkeen käyttöä eli painaa Backup*-painiketta uimarin saapuessa 

maaliin.  

Matalassa päässä on ainoastaan 1 kortillinen käännöstarkastaja / rata 

 

*Sähköisen ajanoton varmistuspainike = Backup-painike 

KÄYTETÄÄN AINOASTAAN MAALIINTULOSSA. VÄLIAJAN OTOSSA JA STARTISSA 

EI SAA KÄYTTÄÄ BACKUP-PAINIKETTA ! 

 

STARTTI 

Ajanottajat käynnistävät sekuntikellonsa ajanottolaitteen VALOMERKISTÄ.(2kpl) 

 EI ÄÄNIMERKISTÄ (koska hallissa huono akustiikka ja ihminen reagoi ääneen 

hitaammin, kuin valomerkkiin)  

 

1. VÄLIAJAT 

Ajanottajat valmistautuvat ottamaan kisoissa seuraavissa lajeissa väliajat. Kaikista 

lajeista tietenkin otetaan loppuaika. 

Väliajan otossa / kellotoiminnot annetaan pikakoulutus / kertauskurssi ennen jakson 

alkamista. 

100 m (vu, pu, ru ja su)        50 m väliaika ja loppuaika 

200 m (vu, ru ja su)     50 m + 100 m ja loppuaika 

400 m vu                     100m + 200m ja loppuaika 

4 x 50 VUV      eka 50 m ja loppuaika 

4 x 50 SKUV     eka 50 m ja loppuaika 
 

Väliaikaa otettaessa syvänpään käännöstarkastaja pysäyttää kellon ja ilmoittaa väliajan 

ajanottajalle vasta, kun uimari on edennyt 7m päähän käännöksestä.  Käännöstarkastaja 

keskittyy tarkastamaan ennen ja jälkeen uimarin käännöstä, käännöksen sääntöjen 

mukaisuuden. 



Ajanottaja kirjaa sekä oman otetun väliajan ja käännöstarkastajan ilmoittaman väliajan 

lähtölistaan ylös.  

 

 

LOPPUAIKA 

Uimarin saapuessa maaliin ja koskettaessa päätylevyä, ajanottaja kirjaa lähtölistaan 

käännöstarkastajan ottaman loppuajan sekä oman ottamansa loppuajan. Uimarin 

koskettaessa päätylevyä, ajanottaja käyttää samanaikaisesti sähköisen ajanoton Backup 

-painiketta.   

Käännöstarkastaja keskittyy uimarin maalintulon säännönmukaisuuteen = uintilaji on 

päättynyt sääntöjen mukaisesti. 

 

LÄHTÖLISTAT 

Käännöstarkastaja ja ajanottaja merkitsevät lähtölistaan nimensä ja puhelinnumeronsa ja 

oman ratansa numeron. 

Jakson jälkeen Kellot + kansiot + kynät palautetaan toimitsijoiden kokoontumistilaan. 

LÄHTÖLISTAT palautetaan tulostoimiston toimitsijoille  

 

MUUTA 

Älkää päästäkö uimareita nousemaan altaasta päädyn kautta. OHJATKAA AINA 

ALTAAN SIVUILLE RAPPUSIA KOHTI. (Päädystä poistuessa saattavat potkia ajanoton 

päätylevyä ja uimarille saattaa tulla huomattavasti huonompi aika, kuin mitä on 

todellisuudessa uinut) 

Älkää antako uimareiden jäädä pitkäksi aikaa päätyyn. Tahtovat usein jäädä 

ihmettelemään omia aikoja. Ohjatkaa ja hoputtakaa poistumaan altaasta. 

Varmistakaa nuorempien uimareiden osalta, että oikea uimari on oikeassa erässä = 

kysykää nimi 

 

 


