
 

SM-uintien tärkeitä päivämääriä -  22 päivää jäljellä! 

Katso lisää SM-uinneista ja ilmoittaudu toimitsijaksi https://www.swim.fi/32700 

To 7.6. Kilpailutyöryhmän/Avainhenkilöiden Viikko Check Up klo 16.30 alkaen 

Pidetään hallilla vapaamuotoinen tsekkaus, mitä kullekin osa-alueelle kuuluu 3 viikkoa ennen kisoja. 

Rekrytsekkaus. Myös työryhmän ulkopuoliset ovat erittäin tervetulleita! Tarvitsemme koko seuraväen 

panosta tähän urakkaan! Voit tulla mukaan kyselemään vaikket pääsisi heti klo 16.30 alkaen paikalle. 

Ke 13.6. Kilpailutyöryhmän/Avainhenkilöiden Viikko Check Up 

Hallilla vapaamuotoisena klo 16 alkaen. Rekry-tilanne, mainosmyyntitilanne, tilaukset, tiedotus. 

To 14.6. mennessä ruokailujen ennakkotilaukset 

Kisaravintolana toimiva Ravintola Hurrikaani on pyytänyt ruokailijoilta tiedon 14.6. mennessä. Vain siihen 

mennessä tehdyt varaukset voidaan laskuttaa. Paikan päällä voi maksaa maksukorteilla ja käteisellä. 

Kilpailijoille ruuan hinta on 10 euroa/ateria. Tältä sivulta näet lisää infoa ruokailusta ja pääset 

tilauslomakkeeseen https://www.swim.fi/34528?onsitemessage=saved 

La 16.6. menneessä mainosmateriaali 

Pidennetään mainosmateriaalin toimitusaikaa la 16.6. saakka. Toimitukset sähköisesti kilpailut@swim.fi. 

Joko olet kantanut oman kortesi kekoon! Muu ohjeistus, kuten edellisessä Seuramapin kautta toimitetussa 

SM-kisoja koskevassa viestissä. 

Ti 19.6. Kilpailutyöryhmän/Valvomon Viikko Check Up klo 17 alkaen 

SM-ilmoittautuminen loppuu 18.6. Valvomo katsoo alustavaa aikataulua ja tulostaulumateriaalia. 

Kilpailutyöryhmä pitää check upin, mm. rekrytilanne.  

Ke 20.6. tai Ti 26.6. Turvallisuushenkilöstön koulutus/info klo 18 

SM-kisojen järjestysmiehet, kisalääkärit, oto-terveydenhuoltohenkilöt, evakuointivastaavat, uinninvalvojat 

ja allasvalvojat. Noin 1 h. Käydään läpi turvallisuussuunnitelma, kisojen aikaiset tehtävät ja toimintaohjeet. 

Turvallisuussuunnitelma lähetetään ennakkoon tutustuttavaksi. 

Ma 25.6. alkavalla viikolla 1 ja 2 lk Tuomareiden kertausinfo 

Kisojen toinen kilpailunjohtaja Pulkkisen Sisko pitää 1. ja 2 lk tuomareille lyhyen kertausinfon kisaviikolla 

erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Pyritään pitämään kenraalien yhteydessä. 

Ma 25.6. SM-kenraaliharjoitus klo 18 ja Kisakansliatalkoot  

Kisaviikolla pidetään lyhyt, max 1 h, kenraaliharjoitus finaaliajoituksella ja erien keräilyllä sekä sisääntuloilla. 

Harjoitus uidaan näillä tiedoin vain keskiradoilla. Harjoituksesta tehdään erillinen lajiohjelma ja 
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ilmoittautumisohjeet. Niistä infotaan viimeistään ensi viikolla. Toimitsijoiden toivotaan tulevan kenraaleihin 

paikan päälle klo 17. Toimitsijainfo klo 17.30. Toimitsijamarssi klo 17.55.  

Kisakansliatalkoista tulee lisäinfoa. 

TI 26.6. Turvallisuushenkilöstön koulutus (jollei pidetty jo 20.6.) sekä Avainhenkilöiden Check up  

Ajankohta tarkentuu. 

Ke 27.6. Rakennustalkoot 

Tarvitaan väkeä kantamaan tuoleja ja penkkejä sekä asettelemaan mainosrekvisiittaa, nauhoja ja kylttejä jo 

heti päiväsaikaan - mutta väkeä kaivataan myös illalla, koska kaikkea ei voi asettaa paikoilleen päivällä. 

Sähkötöitä tehdään hallin sulkemisajan jälkeen ja siellä kaivataan myös kantoapua ja 

tekniikan/kuuluttamon/valvomon väkeä testaamaan. 

To-Su 28.6.-1.7.2018 KISAPÄIVÄT + su 1.7. purkutalkoot 

Kisapäivien aikataulu näkyy kilpailijoille kisasivuilla. Toimitsijoille tehdään oma aikataulu. 


