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Varsin valtava projekti
• Viisi kisapäivää ke-su, kolme harjoituspäivää su-ti
• Ensimmäiset joukkueet saapuivat edellisenä viikonloppuna
• Tehtäviä laidasta laitaan, lentokentältä viiteen hotelliin ja kaikki

allastoiminnot
• Yli 250 vapaaehtoista 15 eri tiimissä
• 1+1 palkattua tekijää (ja toimiston väkeä)
• Samalla uimahyppyjen ja taitouinnin NEM



Haasteita
• Ympäristöteema

• Hanaveden käyttö suuri pelko ja ongelma
• Julkisen liikenteen käyttäminen

• Messukeskuksen hotelli remppaan kisojen ajaksi, tieto lokakuussa
• Korvaava majoitus viiteen eri hotelliin, vaihteleva taso ja ongelmia järjestää

ruokailut

• Varusteet myöhässä
• Märskyssä monia varusteita piti huoltaa ja uusia, esim.

lähtökorokkeiden karhennepinnat



Tuomaritoiminnasta
• Allastuomarit kv-tuomareita ympäri Eurooppaa, yhteensä 32 hlöä

• Lähettävien maiden kustannuksella

• Delegaatit (2), kilpailunjohtajat (2), valvomon (1) ja Call Roomin
johtaja (1) LEN TSC:n jäseniä

• LEN nimeää lisäksi lähettäjän (1)
• Suomesta kuusi allastuomaria ja yksi lähettäjä



Havaintoja ja oppeja
• Valvomo (Antti)
• Viestivaihtojen valvonta:

• Suuri miinus vaihtoajassa -> kysytään käännöstarkastajalta, miten vaihto hänen
mielestään meni. Tarkoituksena välttää virheellinen päätös. Ei sokeaa luottoa
järjestelmään

• Hylkäysehdotukset
• Protestit ja niiden käsittely
• Allastiimi tarpeellinen, mm.

• Allas verkan jälkeen kuntoon
• Liput paikalleen ja pois
• SU-telineiden asentaminen, huoltaminen
• Tekninen varmuus



Havaintoja ja oppeja
Nappi vai levy?

• LEN lähtee siitä, että levyaika on lähtökohtaisesti oikein
• Joukkueenjohtajien tiedustelusta aika tarkistetaan videolta tai napeista

järjestelmästä riippuen
• Suomessa erilainen tapa arvokilpailuissa: yli 0,3 sekunnin ero -> kysytään

käännöstarkastajalta, mitä maaliintulossa tapahtui ja arvioidaan, kumpi aika on
lähempänä totuutta



Havaintoja ja oppeja
Call Room

• KV-kilpailussa tarkat mainossäännöt erityisesti TV-kilpailuissa -> valvottava Call
Roomissa

• Varusteiden (uima-asu, lasit, lakki, verryttelyasut, juomapullot, pyyhkeet,
kuulokkeet jne.) tarkistus



Havaintoja ja oppeja
Hylkäysten kirjaaminen

• KV-arvokilpailuissa tuloksiin ei kirjata hylkäyssyytä
• Syynä erilainen hylkäämisten käsittelytapa ja Juryn käyttäminen, jolloin hylkäysten

muotoseikat ovat erittäin tärkeitä
• Suomessa hylkäyssyyt kirjataan tuloksiin



Havaintoja ja oppeja
Altaan virtausten tarkistaminen

• Tarkistimme altaan virtaukset FINA:n sääntöjen mukaisesti koripallotestillä
• Tarkoitus varmistaa olosuhteiden oikeellisuus ja lisätä varmuutta (ts. vähentää

epävarmuustekijöitä ja protestimahdollisuuksia)

• Altaan lämpötila ja pH-arvo toimitettiin kirjallisesti ennen jokaista jaksoa LEN:n
delegaateille



Hylkäyslomake

• Hylkäykset kirjataan omakätisesti
• Esittäjä ja KJ allekirjoittavat
• Muotoseikat tärkeitä - hylkäys voi kaatua

muotovirheeseen Juryssa



Protestit
• Protestikäsittely sääntöjen mukaan
• Ensin keskustelu joukkueenjohtajan ja KJ:n välillä
• JJ voi jättää kirjallisen protestin
• KJ vastaa kirjallisesti
• KJ:n päätöksestä mahdollista valittaa Juryyn, joka
tekee lopullisen päätöksen
• LEN:n protestimaksu 65 e (vrt. FINA 500 Sveitsin
frangia (n. 445 euroa)), Suomessa 80 euroa


