Sukella seurassa 2015
YLEISOHJEET:
Tapahtumassa on erilaisia rastitehtäviä, joita sukellusparit käyvät tekemässä. Ohessa
ovat tehtävärastit ja ohjeita järjestäjälle. Tehtäviä ei tarvitse tehdä esitetyssä
järjestyksessä, mutta ne on jaoteltu niin, että ensin on tehtävät ilman perusvälineitä
ja sen jälkeen tehtävät perusvälineillä. Voitte lisätä myös omia rastitehtäviä tai
tarvittaessa jättää jotain pois. Bonustehtävät ovat muita tehtäviä vaativampia.
Huom! Jos aikoo tunnissa tehdä kaikki 12 tehtävää, tulee yhdessä tehtävässä käyttää
enintään 5 minuuttia aikaa.
Näissä tehtävissä tarvittavia taitoja ovat:
Uimataito, veden poljentaa, pelastusuinti (krooli ja rintauinti), snorkkelin tyhjennys,
taitto, jalat edellä pinnan alle meno (yli 10-vuotiailta), sukeltaminen,
parityöskentely, ok- ja alas-merkit. Bonustehtävissä tulee myös kylkiuinti.
Radan voi suorittaa pareittain (tai kaksi paria kerrallaan) pisteeltä toiselle, jolloin
kannattaa laittaa lapset aloittamaan kaikki yhtä aikaa eri pisteistä ja kierrättää heitä
pisteistä toiselle tietyin väliajoin. Riippuen siitä, montako ohjaajaa on tulossa rasteja
pitämään, useampia tehtäviä voi niputtaa samaan rastiin.
Radan voi suorittaa myös niin, että ohjaaja vie lapset ryhmänä radan läpi ja toimii
itse eri kohtien ohjaajana. Hyvä ryhmäkoko on enintään 6 lasta (3 paria) ohjaajaa
kohti. Turvaohjeiden mukaisesti rataa ei voi suorittaa yksinään, mutta kolmen
lapsen ryhmät ovat sallittu.
Suoritusten jälkeen kaikille osallistujille jaetaan todistukset ja pieni osallistumislahja.
Jos haluat tehdä tapahtumasta kilpailun, kunkin ikäsarjan voittaja on se, joka on
saanut puhtaimmin tehtyä kaikki suoritukset. Bonustehtävillä voi paikata jonkin
epäonnistuneen suorituksen. Tällöin seurojen tulee itse hankkia palkinnot.
TARVITTAVAT VÄLINEET:
Tehtäväradan mukana tulleet välineet, uimalautoja, golfpalloja tai muita pieniä
uppoavia leluja, uppopallokori tai kumimatto tms. maalialueeksi. Tehtävissä
mainitulla kiekolla tarkoitetaan paketin mukana tullutta minifrisbeetä.

ILMAN PERUSVÄLINEITÄ
1. Uidaan kiekko pään päällä
Uidaan puolet matkasta pelastusrintauintia ja puolet matkasta pelastuskroolia. Jos
kiekko putoaa pään päältä, sen saa asettaa uudelleen pään päälle ja jatkaa matkaa.
7–9 v
10–12 v
13–15 v

yhteensä 25 metriä ilman räpylöitä
yhteensä 50 metriä ilman räpylöitä
yhteensä 75 metriä ilman räpylöitä

ILMAN PERUSVÄLINEITÄ
2. Puhaltaminen
Laitetaan kiekko kellumaan veden pinnalle. Puhalletaan se liikkeelle ja yritetään
saada se liikkumaan mahdollisimman pitkän matkan annetussa ajassa käsin
koskematta. Jos kiekko hörppää vettä, se uppoaa.
7–9 v
10–12 v
13–15 v

10 sekuntia
15 sekuntia
20 sekuntia

ILMAN PERUSVÄLINEITÄ
3. Kiekko nenällä uinti
Asetetaan kiekko nenälle ja lähdetään uimaan omavalintaisella tyylillä. Jos vauhtia
on riittävästi, kiekko pysyy nenällä koko matkan veden vastuksen vuoksi.
Jos kiekko putoaa, sen saa asettaa uudelleen nenän päälle ja jatkaa matkaa.
7–9 v
10–12 v
13–15 v

15 metriä ilman räpylöitä
20 metriä ilman räpylöitä
25 metriä ilman räpylöitä

Bonustehtävä: Jos lapsi osaa uida kylkiuintia, voi hän kokeilla seuraavaa.
Asetetaan kiekko posken päälle ja uidaan pelastuskylkiuintia. Jos kiekko putoaa, sen
saa asettaa uudelleen poskelle ja jatkaa matkaa.
7–9 v
10–12 v
13–15 v

15 metriä ilman räpylöitä
20 metriä ilman räpylöitä
25 metriä ilman räpylöitä

ILMAN PERUSVÄLINEITÄ (+ räpylät)
4. Veden poljenta kädet pään päällä
Ota kiekosta kiinni molemmin käsin ja pidä kädet suorassa pään päällä. Polje vettä
tietyn ajan verran. Tämä on raskasta, joten jos ohjeistettu aika on liian pitkä,
voidaan tehtävä keskeyttää.
7–9 v
10–12 v
13–15 v

20 sekuntia räpylät jalassa
20 sekuntia ilman räpylöitä
40 sekuntia ilman räpylöitä

PERUSVÄLINEILLÄ
5. Laudan kasteleminen
Aseta kiekko uimalaudoista rakennetun tornin päälle. Snorkkelin tyhjennyksen
avulla on osuttava uimalautaan. Jos vesisuihku osuu lautaan, saattaa lauta kaatua,
mutta riittää, että vesi osuu lautaan. Enintään 5 yritystä, jonka jälkeen jatketaan
seuraavaan tehtävään, vaikkei olisi osunutkaan.

PERUSVÄLINEILLÄ
6. Taputetaan kiekkoa yhteen parin kanssa veden alla
Näytetään ok- ja alas-merkit, jonka jälkeen sukelletaan yhdessä ja taputetaan
kiekkoja yhteen veden alla. Ensimmäisellä sukelluksella yksi taputus, toisella kaksi
taputusta, kolmannella kolme taputusta ja neljännellä sukelluksella neljä taputusta.
Toisen kierroksen jälkeen kysy, kuuluvatko naputukset veden alla.
4 kierrosta perusvälineillä

PERUSVÄLINEILLÄ TAI ILMAN
7. Kiekko on ratti
Uidaan mahallaan kädet suorana edessä ja kokeillaan, miten veden vastus vaikuttaa.
Ensimmäinen kierros pinnalla uiden ja toisella kierroksella sukeltaen. Matkat ovat
helppoja perusvälineillä tehtynä ja vähän haastavampia ilman perusvälineitä.
7–9 v
10–12 v
13–15 v

2 x 5 metriä perusvälineillä
2 x 10 metriä perusvälineillä tai ilman
2 x 15 metriä perusvälineillä tai ilman

Bonustehtävä: Kokeile sama selällään uiden, kädet kaukana pään yläpuolella.

PERUSVÄLINEILLÄ
8. Viesti parin kanssa
Laitetaan yksi tai kaksi kiekkoa olkavarsien väliin ja yritetään uida kolmikätisesti
annettu matka niin, etteivät kiekko/kiekot putoa. Taitotason mukaan joko vain
pinnalla uiden tai ensin pinnalla uiden ja toinen kierros sukeltaen.
Matkat pinnalla: 7–9 v 15 m, 10–12 v 25 m, 13–15 v 50 m
Matkat sukeltaen: 7–9 v 5 m, 10–12 v 10 m, 13–15 v 15 m

PERUSVÄLINEILLÄ
9. Lelun nosto pohjasta
Tehdään taitto ja haetaan pohjasta lelu, golfpallo tai pieni kivi, joka asetetaan kiekon
päälle ja tuodaan se pintaan niin, että pintaan tullessa esine on vielä kiekon päällä.
Esineen noste ja muoto vaikuttavat siihen, kuinka hyvin esine pysyy kiekon päällä vai
lähteekö se kellumaan kesken noston.
7–9 v
10–12 v
13–15 v

1–2 kierrosta
2–3 kierrosta
3–4 kierrosta

PERUSVÄLINEILLÄ
10. Pudotus ja nouto
Pinnalla kelluen pudotetaan kiekko pohjaa kohti. Kiekko leijuu hitaasti pohjaan. Juuri
ennen kuin kiekko osuu pohjaan, käydään nappaamassa se kiinni. Tämä tulee tehdä
sen syvyisessä vedessä, missä lapsi pääsee itse pohjaan noutamaan kiekon.
Enintään 5 kertaa
7–9 v
10–15 v

tehdään sukellus taittaen
Muutaman kierroksen jälkeen vaikeutetaan menemällä
jalat edellä pohjaa kohti.

PERUSVÄLINEILLÄ
11. Vesisotaa
Pidetään maski päässä ja hengitetään snorkkelista. Parin kanssa ollaan vastakkain ja
kiekkoa käyttäen roiskitaan vettä parin kasvoille. Etäisyyttä parista pitää olla niin
paljon, etteivät kädet tai kiekot pääse osumaan toisiinsa. Pienemmät lapset voivat
tehdä tämä seisaaltaan altaassa, jossa jalat yltävät pohjaan, vanhemmat lapset
syvässä altaassa polkien vettä samalla.

PERUSVÄLINEILLÄ
12. Bonustehtävä: Takaperin sukeltaminen
Asetu veden alla vaaka-asentoon jalat yhdessä. Ota kiekosta kiinni molemmilla
käsillä ja heiluta sitä ylös-alas edessäsi. Painamalla vettä edessäsi alat liikkua
takaperin. Kannattaa kokeilla ensin ilman räpylöitä, sillä räpylät voivat jarruttaa. Jos
ei onnistu kiekon kanssa, laita räpylät käsiin ja tee samoin. Sen jälkeen voi kokeilla
uudelleen kiekon kanssa. Tämä tehtävä vaatii erittäin hyvää kehonhallintaa
onnistuakseen.

