
TOIMITSIJAOHJEET
KÄÄNNÖSTARKASTAJAT 

LÄHTÖPÄÄ
KÄÄNNÖSPÄÄ

KÄÄNNÖSTARKSTAJIEN ESIMIES

Salon Uimarit ry



LÄHTÖ

 Nousevat seisomaan kilpailunjohtajan lyhyillä vihellyksillä

 Siirtyvät uimarin taakse pitkillä vihellyksillä

 Lähdön tapahduttua seuraavat uimarin pintaan tuloa!

 Istuvat alas jos lähtö oli OK

 Jäävät seisomaan jos lähtö ei ollut OK ja siirtyvät 
käännöstarkastajien esimiehen tultua paikalle kilpailunjohtajan 
luo tekemään hylkäysesitystä



KÄÄNNÖS

 Seuraavat käännökset seisten 10 m ennen käännöspäätyä ja 
käännöksen jälkeen uimarin pintaan tuloon saakka!

 Painavat sähköisen ajanoton pysäytysnappia uimarin koskettaessa 
paneelia

 Palaavat paikoilleen istumaan jos käännös on OK

 Jäävät seisomaan jos käännös ei ole OK

KÄÄNNÖSPÄÄ

 Nousevat ylös tuolilta uimarin ollessa noin 10 m etäisyydellä 
kääntöpäädystä

 Seuraavat uimarin käännöksen pintaan tuloon saakka

 Istuvat takaisin paikoilleen jos käännös on OK

 Jäävät seisomaan jos käännös ei ole OK

 Siirtyvät käännöstarkastajien esimiehen tultua paikalle tekemään 
hylkäysesityksen kilpailunjohtajalle



MAALIINTULO

 Seuraavat uimaria seisten viimeiset 10 m 

 Painavat sähköisen ajanoton pysäytysnappia uimarin koskettaessa 
paneelia

 Palaavat paikoilleen istumaan jos maaliintulo oli OK

 Jäävät radan päähän seisomaan mikäli maaliintulo ei ole 
hyväksyttävä ja siirtyvät käännöstarkastajien esimiehen tultua 
paikalle esittämään hylkäysesitystä kilpailunjohtajalle.



VIESTIT

 Tarkastavat, että uimari päättää osuutensa lajin sääntöjen 
mukaisesti. Sekauintiviestissä uimarin on päätettävä oma 
osuutensa lajin sääntöjen mukaan.

 Painavat sähköisen ajanoton pysäytysnappia uimarin koskettaessa 
paneelia

 Tarkkailevat mahdollisia vaihtorikkoja ja ilmoittavat niistä 
viipymättä kilpailunjohtajalle.

 Tarkkailevat, ettei viestiosuuden päättänyt uimari häiritse muiden 
joukkueiden uimareita poistuessaan altaasta.





SELKÄUINNIN 
LÄHTÖAVUSTIN

 Asettavat selkäuinnin lähtöavustimen paikalleen lähtökorokkeeseen

 Säätävät avustimen korkeuden 0-tasolle (=vedenpinnan taso)

 Kysyvät uimarilta käyttääkö avustinta. Jos uimari EI käytä, nostavat mustan 
poikittaispalkin pois vedestä ja asettavat sen avustimen kiinnitysosan TAAKSE 
niin, ettei se pääsen putoamaan takaisin altaaseen!

 Kumartuvat toisen pitkän vihellyksen jälkeen tarkastamaan, että uimarin 
molemmista jaloista ainakin yksi varvas koskettaa ajanottopanelia.

 Mikäli varpaat eivät kosketa panelia, huomautetaan tästä uimaria kertaalleen.

 Suoristautuvat startin ajaksi ja seuraavat uimaria pintautumiseen asti

 Nostavat lähtöavustimen mustan tason altaasta uimarin pintauduttua.

 Poistavat avustimen lajin päätteeksi ja sekaviestissä heti startin jälkeen 
uimarin pintauduttua.

 Jäävät seisomaan jos uimarin varpaat (molemmista jaloista väh. yksi varvas) 
eivät koskettaneet seinää ja siirtyvät käännöstarkastajien esimiehen tultua 
paikalle tekemään hylkäysesityksen kilpailunjohtajalle



800 m 
1 500 m

 Kysyvät uimarilta kummalta puolelta uimari käännöspäässä haluaa 
näytön jäljellä olevista altaanmitoista

 Ilmoittavat selvästi kääntöpään käännöstarkastajalle uimarin 
valitseman puolen

 Pitävät kirjaa uidusta matkasta

 Antavat uimarille äänimerkin kellolla kun uimarilla on kaksi 
altaanmittaa jäljellä

KÄÄNNÖSPÄÄ

 800 m / 1 500 m matkoilla näyttävät uimarille jäljellä olevan 
altaanmittojen määrän uimarin valitsemalta puolelta (puoli näytetään 
erän alussa lähtöpäästä).



MUUTA 
HUOMIOITAVAA

 Valvovat ohjaavat uimaria poistumaan altaasta oikein (EI päädystä 
ajanottopanelin yli)

 Ylilähdöillä valvovat ja ohjaavat uimarin tarpeeksi kauas 
ajanottopanelista köysiin odottamaan seuraavan erän starttia.

 Ämpäreitä EI täytetä ajanottopanelin yli!

 Täyttävät ja merkitsevät väliaikalapun, mikäli uimari ei starttaa 
(DNS), lopettaa kesken (DNF) ja laittavat sen väliaikalappujen 
laatikkoon.



KÄÄNNÖS-
TARKASTAJIEN

ESIMIES

 Valvoo ja tarkkailee käännöstarkastajien työskentelyä ja 
mahdollisia hylkäysesityksiä 

 Käännöstarkastajan jäädessä seisomaan, menee tämän paikalle ja 
päästää tekemään hylkäysesitystä kilpailunjohtajalle.

 Avustaa käännöstarkastajia viestien vaihtorikkojen valvonnassa.
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