
Kisainfo 
SAAPUMINEN KISAPAIKALLE 

Laivat Vikinsaareen lähtevät Tampereen keskustassa sijaitsevan Laukontorin rannasta klo 11.00 ja 12.00. 

Ennakkoilmoittautuneet voivat tulla myös 13.00 laivalla. Paluu Viikinsaaresta aina puolelta. 

 

Sunnuntaina 11.8. kisatoimisto aukeaa Laukontorin alarannassa lähellä laivalaituria klo 10.30. Jos olet 

ennakkoon ilmoittautunut, tule suoraan kisatoimistollamme ja saat Viikinsaaren ympäriuinnin rannekkeen 

ja vuorolipun laivaan. Samalla saat kisapussukan, joka sisältää ajanottorannekkeen ja uimalakin. 

 

Jos kuitenkin ilmoittaudut vasta paikanpäällä, muista lunastaa laivalippu Hopealinjan lipputoimistosta 

alarannassa. Voit jo laivamatkan aikana täyttää osallistumiskupongin ja palauttaa sen Viikinsaaressa 

saunarannassa olevaan kisatoimistoomme. Maksu tapahtuu käteisellä ja saat mukaasi kisapussukan. 

Kisakanslia Viikinsaaren saunarannassa aukeaa klo 11.30. Laivalaiturilta on opastus kisakeskukseen. 

Tullessasi kisakeskukseen ilmoittaudu kisakansliaan. Saat kisakassin joka sisältää numeroidun uimalakin ja 

ajanottorannekkeen sekä ajanottoon ja uintiin liittyvän tarkemman ohjeistuksen. Noudattamalla ohjetta 

varmistat että suorituksesi ajanotto tapahtuu oikein. 

 

VARUSTEIDEN VAIHTO 

 

Viikinsaaren saunan pukuhuoneet ovat uimareiden käytössä kisakeskuksessa. Miehille ja naisille on erilliset 

pukuhuoneet mutta löylyhuone on yhteinen, joten saunassa käytetään uima-asua. Varusteet voi jättää 

pukuhuoneisiin uinnin ajaksi. Arvotavarat voit jättää saamassasi numeroidussa kisakassissa erilliseen 

arvotavarasäilytykseen. 

 

Uinnin jälkeen uimarit voivat kylpeä Viikinsaaren saunassa ja vilvoitella Pyhäjärven aalloissa. 

 

UINTI 

Matkoina koko kierros n. 2100 metriä sekä puolikas n. 800 metriä.  

Koko kierroksen lähtö tapahtuu Viikinsaaren uimarannalta klo 14.15. Puolikkaan lähtöpaikka on 

vierasvenesatamassa ja lähtöaika klo 14.20. Molempiin paikkoihin on opasteet kisakeskuksesta. Uinti 

suoritetaan saari myötäpäivään kiertäen. Uinnin aikana on noudatettava turvaveneiden mahdollisesti 

antamia ohjeita. 

 

UINNIN JÄLKEEN 

Noudata saamiasi ajanottoon liittyvä ohjeita maaliintulon suhteen. Näin varmistat ajanoton toimivuuden. 

Maaliin tultuasi siirry maalipaikan lähistöllä olevan toimitsijan luokse ja luovuta ajanottoranneke hänelle. 

 

PALKINTOJENJAKO 

Maaliintulon jälkeen jokainen osallistuja saa mitalin rannekkeen luovutuksen yhteydessä. 

 

TURVALLISUUS 

Uintireitti kulkee lähellä saaren rantaa, joten uupumuksen sattuessa uimari voi nousta rantaan. Lisäksi 

uimareiden turvallisuutta varmistamassa on kajakkeja ja soutuveneitä sekä moottoriveneellä liikkuvat 



pintapelastajat jotka kaikki auttavat uimareita tarpeen vaatiessa. Keskeyttäneen uimarin tulee ilmoittautua 

välittömästi kisakeskukseen. Kaikki uimarit osallistuvat uintiin omalla vastuulla. 

Jos kesken uinnin alkaa ukkostaa niin uimareiden turvallisuuden vuoksi uinti keskeytetään ja turvaveneet 

ohjaavat uimarit rantaan. 

 

AJANOTTO 

Uinnissa on käytössä sähköinen ajanotto. Jokainen uimari saa ranteeseensa ajanottorannekkeen. Maalissa 

on leimauslaite jonka vieressä ajanottoranneke on käytettävä maaliin tullessa. Rannekkeessa vilahtaa 

merkkivalo merkkinä leimauksen onnistumisesta. Maaliin tultuasi siirry maalipaikan lähistöllä olevan 

toimitsijan luokse ja luovuta ajanottoranneke hänelle. Ranneke toimitetaan kisakeskukseen jossa 

suoritusaika puretaan tietokoneelle. 


