
Hei,

Suuret kiitokset ilmoittautumisesta Oulun Uintien toimitsijaksi! Melkein kaikki toimitsijapaikat
ovat täytetty, mutta jos haluat tulla oppimaan ja katsomaan mitä tehtäviin kuuluu niin
lämpimästi Tervetuloa niin uusille toimitsijoille kuin vanhemmillekin konkareille!  Tässä
lyhyesti kisoihin liittyvät tärkeimmät aikataulut ja asiat toimitsijoita koskien.

Toimitsijan vaatetus: Toimitsijapaidat ovat näissä kisoissa valkoiset.  Paitoja on lisää ja niitä
saa kisajaksojen alussa OU-neukkarista (katsomon ylätasanteella). Toimitsijat saavat pitää
paidan, toivomme näkevämme ne ensi kerralla uudestaan teidän päällänne. Kilpailunjohtaja,
lähettäjä ja ratatuomarit käyttävät Uimaliiton paitaa. Lisäksi toimitsijat saavat OU:n sinisen
juomapullon. Tämä on myöskin OU-neukkarissa. (Huolto voi hakea niitä lisää OU-salin
käytävältä)

Parkkipaikka: Oulun Uimahallilla on aina 3h kiekkopaikka. Viereisellä Ouluhallilla on
rajoittamattomia parkkipaikkoja paljon. Suosittelemme vahvasti pysäköintiä niin toimitsijoille
kuin kilpailijoille Ouluhallin parkkipaikalla. Tämä kyseinen viikonloppu on urheilun
superviikonloppu Oulussa Raksilan alueella. Paikkoja on varmasti niukasti ja kiekkoja tullaan
tarkistamaan. Jos pystytte saapumaan muulla kuin henkilöautolla paikalle, suosittelemme
lämpimästi.

Ruokailu: Toimitsijaruokailuun on varattu laktoositon ruoka ja lisäksi gluteeniton vaihtoehto.
La ensimmäinen ruokailu on n.klo 13 jakson loputtua (jauhelikastiketta/broileripasta)
La toinen ruokailu on n. klo 15 tai jakson loputtua n. klo 19.40 (kinkkupasta/lihapullat)
Su ruokailu on n. klo 13 (30 min) tai jakson loputtua n. klo 16.50
(makaronilaatikko/hedelmäinen broileripata)
Muistattehan, että toimitsijoiden kisoissa uivat lapset voivat myös osallistua ruokailuun. He ja
toimitsijat (myös rakentajat saavat yhden jakson ruuan itselleen ja lapselle) saavat
ruokalipun huollon porukalta OU:n neuvotteluhuoneesta (katsomon ylätasanne). Ruokailu
tapahtuu kahvion linjastosta. Ne toimitsijat, joiden tehtävä mahdollistaa ruokailun ennen
taukoja, on hyvä käydä jo aiemmin, jotta lyhyillä tauoilla mahdollisimman moni ehtisi käydä
syömässä.

Toimitsijoiden tavarat: Pitkän radan kilpailuissa (50m) käytämme kaupungin kuntosalin
pukukaappeja (muista 1e kolikko kaapin lukitsemiseksi).

Rakentajat perjantaina paikalle klo 16.00 alkaen.

Aulavahdit toimivat työvuorolistan mukaan ja käyvät myös katsomassa pukuhuoneissa
toimintaa. Ruoka kuuluu myös aulavahdeille.

Nyt on myös katsomovahteja, joiden tarkoitus on kiertää niin katsomossa, ou-salissa,
pukuhuoneissa, muissa allastiloissa ja katsoa että kaikki sujuu hyvin, eikä ylilyöntejä
tapahdu. Tarvittaessa auttavat superliveä, aulan ja huollon väkeä.

Lääkärin yhteystiedot löytyvät kisakansliasta.

La aamujakson kisakanslia/huolto/akvaario paikalle n. klo 08.00



Muut toimitsijat klo 08.45 toimitsijapalaveri OU-liikuntasalissa (katsomon alla)
Kisat alkavat klo 09.30

La iltajakso alkaa poikkeuksellisesti jo klo 16.00, jotta ilta ei veny myöhään.
Iltajakson huolto/kisakanslia/akvaario paikalle n. klo 14.30
Muut toimitsijat klo 15.15 toimitsijapalaveri OU-liikuntasalissa (katsomon alla)

Sunnuntai aamujakso alkaa klo 09.30
kisakanslia/huolto/akvaario paikalle n. klo 08.00
Muut toimitsijat klo 08.45 toimitsijapalaveri.

Näissä kisoissa on jokaisen erän voittajalle luvassa pieni palkinto, joka tulee olemaan
lähtöpäädyssä 1-2 tai 7-8 radan kohdalla olevan ponnahduslaudan luona. Perinteisesti taitaa
olla jotain pientä syötävää.

Palkinnot jaetaan aulasta.

Sunnuntaina puretaan kisat porukalla ja päästään kaikki ajoissa kotiin hengähtämään ennen
uutta viikkoa.

Kiitos jo kaikille etukäteen!

terkuin Anu ja Tuula

Tässä alustavat aikataulut itse kilpailutapahtumaan

https://www.livetiming.fi/file_archive/7249/Aikataulu_1_jakso_lauantai.pdf

https://www.livetiming.fi/file_archive/7249/Aikataulu_2_jakso_lauantai_1.pdf

https://www.livetiming.fi/file_archive/7249/Aikataulu_3_jakso_sunnuntai.pdf

https://www.livetiming.fi/file_archive/7249/Aikataulu_1_jakso_lauantai.pdf
https://www.livetiming.fi/file_archive/7249/Aikataulu_2_jakso_lauantai_1.pdf

