
TARKKAILURAPORTTI 1  

 

Koulutussyistä osa raportin tapahtumista, arvioista ja kommenteista on kuvitteellisia.  

 

25 m, 6 rataa, käsiajanotto 

 

ENNAKKOVALMISTELUT 

- kilpailukutsu, osallistujaluettelo ja hyvät ohjeet osallistujille oli netissä ennakkoon sekä 

myös toimitsijalista 

- kilpailupaikalla ei ollut opastuksia 

- saapuessani 20 min ennen kilpailun alkua aulassa oli pöytä, jolla oli laatikossa 

pukukaappien avainkortteja – siinä oli ilmeisesti ollut kisakanslia ja seurakuoret oli jo 

kaikki haettu 

- ennakko-ohjeessa esitettiin rajallisesta pukukaappimäärästä johtuen 2-3 uimarille 

yhteistä pukukaappia, miesten pukuhuoneessa oli onneksi tyhjiäkin kaappeja 

- lähtölistat oli hyvin seinällä nähtävänä 

 

OLOSUHTEET 

- 6 rataa, käsiajanotto, verryttely pienessä lastenaltaassa 

- altaalla kuulutus kaikui, vaati suurta tarkkaavaisuutta saadakseen selvää kuulutuksista, 

kahviossa kuulutus ei kuulunut, ulkona kuului erinomaisesti 

- ei katsomotiloja: altaan toisella sivulla katsojat ikkunapenkillä, toisella sivulla seisottiin 

altaan reunalla ennakko-ohjeen vastaisesti (ratatuomari ei kyennyt toimimaan tällä 

sivulla) 

- kahvilaa tarjottiin ennakkoinfossa katsomoksi, mutta sieltä ei uimareita nähnyt, eikä 

kuulutus kuulunut 

- tekninen köysi puuttui 

- rataköydet olivat liian löysästi kiristetyt 

- 15 metrin linjan merkintä puuttui altaan toisesta päästä 

 

TOIMITSIJAT 

- kilpailunjohtaja oli toimitsijalistan mukaan myös ratatuomarina, seisoi kuitenkin koko 

ajan samalla paikalla lähettäjän vierellä 

- lähetykset asiallisia ilman mikrofoniakin, vaikkakin komentosanana oli: paikoillanne 

- ratatuomari seisoi koko ajan samalla paikalla noin 14 m lähtöpäädystä, yleisön vuoksi ei 

pystynyt seuraamaan uimareiden rintamassa 

- kilpailunjohtajan puolella ei ollut ratatuomaria 

- 1 ajanottaja / rata, lisäksi voittajakello, käsiajanotto 

- käännöstarkastajina lähtöpäässä ajanottajat, käännöspäässä 3-4 käännöstarkastajaa 

- 2 maalituomaria 

- kuuluttaja oli hallin valvomossa hallin laitteilla, kuuluttajan näköyhteys altaalle huono, 

kuuluttajalla ei ollut yhteydenpitovälineitä kilpailunjohtajaan tai toimitsijoihin, kuulutettiin 

vain eriin valmistautuvat sekä palkintojen saajat (ei tuloksia, ei hylkäyksiä) 

- kokoontumispaikalla ei ollut opasteita eikä tuoleja, uimareiden keräily kuitenkin toimi, 

uimarit olivat ajoissa lähtöpaikalla 

- käännöstarkastajat kurkottelivat selkäuinnin lähdössä altaan reunalla 

uimarien jalkoja 

- sihteeristö keräili ajanottajilta käsiajanoton listat ja toimitti tulokset seinälle 

- masters-lajin uimari hylättiin, koska hän hyppäsi rintauinnin lähdössä pitkällä vihellyksellä veteen 

- varsinkin lähtöjen jälkeen kaikki eivät seuranneet uimareita riittävän pitkään 

- toimitsijoiden toiminta-alueet olisi ollut hyvä rajata köydellä – varsinkin ratatuomarin 

toiminta oli mahdotonta yleisön ja valmentajien kanssa samassa rivissä 



- toimitsijoilla ei näyttänyt olleen mitään merkkejä keskenään hyväksytyistä/hylätystä 

suorituksesta 

- hylkäykset näkyivät vasta tuloslistalta, kun niitä ei kuulutettu 

- masters-lajissa hylättiin perhosuinnissa rintauinnin potkua käyttänyt uimari. Kilpailunjohtaja kieltäytyi 

perumasta hylkäystä, vaikka joukkueenjohtaja sitä vaati. Protestia ei kuitenkaan jätetty, koska 

kilpailunjohtaja ilmoitti, ettei aio muuttaa päätöstään. Hylkäys jäi voimaan. 

 

KILPAILUN LÄPIVIENTI 

- ylilähtöjä ei käytetty 

- käsiajanotolla järjestetyksi kilpailuksi kilpailu sujui hyvin ilman viiveitä, kilpailu kesti yli 4 

tuntia 

- ennakkoaikatauluun oli erien välit laskettu hieman liian tiukaksi, siitä syystä aikataulusta 

jäätiin vähän jälkeen 

- palkintojenjaot oli ihmismassan pimittämä ”epämääräinen” tapahtuma hallin nurkassa, 

kestokin heitteli ennakoidusta molempiin suuntiin – palkintojenjakopaikka pitäisi 

rauhoittaa vain palkittaville 

- palkintojenjakojen jälkeen kilpailun jatkaminen ontui pariin otteeseen toimitsijan 

myöhästyessä tauolta 

- hallissa oli vähän sekava tunnelma, jonka syynä: suurehko uimarimäärä, pienet tilat, 

katsomo puuttui, pieni verryttelyallas, kaikuva kuulutus ja ennen kaikkea 

toimitsijoille/uimareille/valmentajille/yleisölle ei ollut rajattuna omia alueitaan (vain 

käännöspää erottui pääasiassa käännöstarkastajille) 

- järjestelyjen yksityiskohdissa löytyisi parantamisen varaa, vaikkakin hallin olosuhteet 

tuovat rajoituksensa 

- toimitsijoita oli vähemmän kuin kansallisessa kilpailussa pitäisi olla 

- epäselvästä kuulutuksesta luulen kuulleeni Suomen masters-ennätyksen syntymisestä 


