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Arvokilpailujen valintajärjestelmä vuosille 2017–2020

Suomen Uimaliiton arvokilpailujen valintajärjestelmästä ja -kriteereistä päättää liittohallitus huippu-uintiurheilun
johtoryhmän esityksestä. Valintajärjestelmä koskee koko olympiadia ja Uimaliiton alaisia lajeja.
Uimaliiton arvokilpailujärjestelmän kilpailut:
-

Yleisen ja nuorten sarjojen EM- ja MM-kilpailut (uinnissa 50 ja 25 metrin allas)
Euroopan Nuorten Olympiapäivät (EYOF)
Olympialaiset, paralympialaiset ja nuorten Olympialaiset
Vammaisuinnin EM- ja MM-kilpailut sekä Paralympialaiset
Uimahyppyjen Maailman Cup-kilpailu
Universiadit (uimahyppy ja uinti)

Liittohallitus päivittää tarvittaessa vuoden aikana kilpailukohtaisia valintakriteerejä huomioiden kansallisen tai
kansainvälisen Olympiakomitean tai Paralympiakomitean, kansainvälisen Paralympiakomitea (IPC), Euroopan
Uimaliiton (LEN) tai Kansainvälisen Uimaliiton (Fina) säännöt koskien ko. arvokilpailua.

1. Valintoja koskevat yleisperiaatteet
Arvokilpailuihin valitaan urheilija ja/tai joukkue tämän valintajärjestelmän sekä kilpailukohtaisten kriteerien
perusteella. Urheilijan/joukkueen valinta tai valitsematta jättäminen perustuu a) saavutettuun aika-/tulosrajaan,
b) toiminnanjohtajan valtuuttaman henkilön tai huippu-uintiurheilun johtoryhmän arvioon ja c) liittohallituksen
oikeuteen tehdä muutoksia valintoihin liiton taloudellisen tilanteen takia. Valintajärjestelmä ja -kriteerit
julkaistaan Uimaliiton verkkosivuilla. Arvokilpailujen näyttökilpailuista päätetään huippu-uintiurheilun
johtoryhmässä ja ne on nähtävissä liiton verkkosivuilla mahdollisimman pian päätöksenteon jälkeen.
Tarkemmat kilpailukohtaiset valintakriteerit tehdään tämän valintajärjestelmän mukaisesti, jos siten on kirjattu
lajin toimintasuunnitelmaan.
Näytöt arvokilpailuihin
-

-

Uinnin näytöiksi hyväksytään sillä altaan mitalla uidut ajat, jolla ko. kilpailut järjestetään. Uinnissa voidaan
käyttää lyhyen radan MM- ja EM-kilpailuissa kilpailutyöryhmän kanssa yhteisesti sovittua tuloslaskuria, jos
uimari on uinut tulokset jaardin altaalla. Tuloslaskurin käyttö mainitaan kilpailukohtaisissa kriteereissä.Tällöin
uimari on itse vastuussa tulosten ilmoittamisesta ennen valintoja valmennusjohdolle.
Uinnissa ajat tulee uida täysautomaattisella ajanotolla.
Uinnissa pitkän radan MM-kilpailuihin näytöt tulee antaa Fina-statuksen kilpailuissa.
Uinnin aikaikkuna vaihtelee kilpailukohtaisesti,
aika-ikkuna kirjataan valintaesitykseen.
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-

-

Vammaisuinnin arvokilpailuihin näytöt tulee antaa IPC:n hyväksymissä kilpailuissa. Vammaisuinnin
valintakriteerit (aikarajat ja aikaikkuna) määräytyvät IPC:n mukaan.
Uimahyppyjen näytöt tulee antaa huippu-uintiurheilun johtoryhmän hyväksymässä kansainvälisessä
kilpailussa. Näyttöaika on enintään yksi vuosi.
Taitouinnissa pisterajat on saavutettava huippu-uintiurheilun johtoryhmän hyväksymässä kansainvälisessä
kilpailussa. Näyttöaika on enintään 14 kuukautta. Näyttö pitää olla annettuna viimeistään 1 kk ennen
arvokilpailun esi-ilmoittautumista. Näyttökilpailuna kaikkiin arvokilpailuihin käyvät kansainvälisestä
kilpailukalenterista (LEN/FINA) kilpailut, joihin osallistuu vähintään kolme maata, joissa on täydet paneelit
tuomareita vähintään kolmesta maasta, ja joissa on tuomaritarkkailija paikalla.
Jos kilpailu tai kilpailumuoto on uusi, sille luodaan kilpailukohtaiset valintakriteerit ja ne lisätään tarvittaessa
valintajärjestelmään.

Muut asiat
-

Urheilijan tulee allekirjoittaa urheilijasopimus ennen arvokilpailua. Urheilijasopimuksen allekirjoittaminen on
edellytys arvokilpailuihin osallistumiselle liiton valitsemana edustajana.
Jos urheilija ei valinnan jälkeen osallistu ko. kilpailuun tai turnaukseen (sairastuminen tai muu
henkilökohtainen syy) on kieltäytyminen tehtävä kirjallisesti joukkueenjohtajalle.
Kaikista arvokilpailuvalinnoista tehdään kirjallinen esitys, joka sisältää perustelut valintaesitykselle sekä
kilpailun budjetin. Huippu-uintiurheilun johtoryhmä tekee arvokilpailuvalinnat. Mikäli arvokilpailubudjetti
ylittyy, tekee liittohallitus erillispäätökset valinnoista sekä mahdollisista poikkeavista omavastuista
viimeistään kuukausi ennen kilpailua.

2. Valintaprosessi
Yleisen sarjan EM- ja MM-kilpailut, nuorten EM- ja MM-kilpailut (uinnissa 50 m ja 25 m allas), vammaisuinnin
(IPC) EM- ja MM-kilpailut
- Huippu-uintiurheilun johtoryhmä määrittää kilpailukohtaiset valintakriteerit vuosittain
arvokilpailujärjestelmän ja toimintasuunnitelman mukaisesti ja tekee päätökset huomioiden
arvokilpailubudjetin.
- Valintaesityksen on oltava kirjallinen ja siitä tulee ilmetä kilpailujen aikaikkuna tai erikseen sovittu näyttöaika
sekä kunkin urheilijan tulos, päivämäärä ja kilpailu, jossa tulos on saavutettu sekä vastaava tulosraja.
Valintaesityksen liitteenä tulee olla liiton pohjalla tehty budjetti. Joukkueenjohtaja vastaa valintaesityksen
tekemisestä.
- Toiminnanjohtajan valtuuttama henkilö toimittaa valintaesityksen huippu-uintiurheilun johtoryhmän
esittelijälle ja puheenjohtajalle viimeistään viisi päivää ennen kokousta.
- Toiminnanjohtajan valtuuttama henkilö voi arvionsa mukaan olla esittämättä rajat saavuttaneita urheilijoita,
jos heidän tuloskuntonsa ei sitä edellytä. Perustelut tulee kirjata valintaesitykseen.
- Valinta on julkinen, kun kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja kun urheilijat ovat hyväksyneet
edustuspaikkansa. Jos joukkueeseen on valittu urheilijoita omakustanneosuudella, tarkistaa joukkueenjohtaja
urheilijoilta ottavatko he paikan vastaan ennen valintojen julkistamista.
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Olympialaiset, Paralympialaiset ja Nuorten Olympialaiset
Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö valmistelee urheilijoiden ja valmennusjohdon valinnat yhteistyössä
lajiliittojen valmennusjohdon kanssa. Valinnat tehdään Olympiakomitean ja Paralympiakomitean
valintajärjestelmien mukaisesti.
-

Olympialaisten valintakriteerit pohjautuvat Finan aika- ja osallistumiskriteereihin. Lopulliset valinnat tekee
kansallisen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö.
Paralympialaisten valintakriteerit pohjautuvat IPC:n aika- ja osallistumiskriteereihin. Lopulliset valinnat tekee
kansallinen Paralympiakomitea.

Euroopan Nuorten Olympiapäivät (EYOF)
Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö valmistelee urheilijoiden ja valmennusjohdon valinnat yhteistyössä
lajiliittojen valmennusjohdon kanssa. Valinnat tehdään Olympiakomitean valintajärjestelmien mukaisesti.

- Lajikohtaiset valintakriteerit laatii toiminnanjohtajan valtuuttama henkilö yhdessä Olympiakomitean kanssa.
- Tapahtumassa on omakustanneosuus, joka määräytyy tapahtuman kulujen mukaan.
Universiadit (uinti ja uimahypyt)
- Jos kilpailu kuuluu kyseessä olevan lajin toimintasuunnitelmaan ja siihen on erikseen budjetoitu rahaa,
luodaan tapahtumalle valintakriteerit.
- Lajikohtaiset valintakriteerit laatii toiminnanjohtajan valtuuttama henkilö yhdessä Olympiakomitean kanssa.
- Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö valmistelee urheilijoiden ja valmentajien valinnat yhteistyössä
lajiliiton kanssa ja yhteisesti sovittujen valintakriteerien mukaisesti.
- Olympiakomitea tekee lopulliset valinnat.
- Tapahtumassa on omakustanneosuus, joka määräytyy tapahtuman kulujen mukaan. Urheilijoilta perittävään
omakustanneosuuteen lasketaan mukaan valmentajien tai tuomareiden kulut, jos lajin budjetissa niitä ei olla
erikseen huomioitu.

3. Kilpailukohtaiset valintakriteerit
3.1. Uinti, yleiset sarjat
Uimaliiton asettamat henkilökohtaiset aikarajat muodostetaan kaksien edellisten kyseessä olevien arvokilpailujen
alkuerien kunkin lajin määritellystä keskiarvosta (8.,10.,12.,16. tai 20.) Jos uimareita on ko. lajin alkuerissä
vähemmän kuin 16 osallistujaa, tämän lajin laskennallinen raja on lajin alkuerän kymmenennen (10.) tulos.
Poikkeus on kirjattava kilpailukohtaiseen valintaesitykseen.
Pitkän radan MM-kilpailut (joka toinen vuosi)
Fina määrittää MM-kilpailujen henkilökohtaiset rajat. Uimaliiton valinnat tehdään Finan A- , Uimaliiton esitys- ja
B-rajat huomioiden.
Huippu-uintiurheilun johtoryhmä voi muodostaa Finan rajojen sisällä Uimaliiton omat esitysrajat, jotka
noudattavat Finan osallistumisoikeutta. Jotta uimareita
voitaisiin valita kilpailuihin kaksi/laji, on heidän
molempien uitava Finan A-raja. Jos lajissa on yksi Arajan saavuttanut uimari, esitys- tai B-rajalla ei valita
kyseiseen lajiin uimareita. Jos yksi tai useampi uimari
on saavuttanut lajin esitys- tai B-rajan, huippuHämeentie 105 A, FI-00550 Helsinki
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uintiuheilun johtoryhmä valitsee lajiin yhden uimarin uimareiden parhaiden tulosten perusteella. Uimaliitto
kattaa 100 % A-rajan ja esitysrajan saavuttaneiden uimareiden matkakustannuksista. B-rajan alittaneelle matka
on osittain tai kokonaan omakustanteinen. Uimaliitto kattaa enintään 50 % matkakustannuksista.
Uimaliiton esitysrajan muodostaa:
- 50 ja 100 metrin uintimatkoilla kaksien edellisten MM-kilpailuiden alkuerien 20. sijoittuneiden keskiarvo
- 200 metrin uintimatkoilla kaksien edellisten MM- kilpailuiden alkuerien 20. sijoittuneiden keskiarvo
- 400 /800 ja 1500 metrin uintimatkoilla kaksien edellisten MM-kilpailuiden alkuerien 16. sijoittuneiden
keskiarvo.
Lyhyen radan MM-kilpailut (joka toinen vuosi)
Uimaliiton asettama henkilökohtainen A-aikaraja muodostetaan kaksien edellisten lyhyen radan MM-kilpailuiden
alkuerien kunkin lajin 10. sijoittuneiden keskiarvosta. Uimaliitto kattaa 100 % matkakustannuksista.
Uimaliiton asettaman henkilökohtaisen B-rajan muodostaa kaksien edellisten lyhyen radan MM-kilpailuiden
alkuerien 12. sijoittuneiden keskiarvo. Uimaliitto kattaa matkakustannuksista 75 % ja uimari 25 %.
Pitkän radan EM-kilpailut (joka toinen vuosi)
Uimaliiton asettaman henkilökohtaisen A-rajan muodostaa kaksien edellisten EM-kilpailuiden alkuerien 8.
sijoittuneiden keskiarvo. Uimaliitto kattaa 100% matkakustannuksista.
Uimaliiton asettaman henkilökohtaisen B-rajan muodostaa kaksien edellisten EM-kilpailuiden alkuerien 12.
sijoittuneiden keskiarvo. Uimaliitto kattaa matkakustannuksista 75 % ja uimari 25 %.
Uimaliiton asettaman henkilökohtaisen C-rajan muodostaa kaksien edellisten EM-kilpailuiden alkuerien 16.
sijoittuneiden keskiarvo. Uimaliitto kattaa matkakustannuksista 25 % ja uimari 75 %.
Lyhyen radan EM-kilpailut (joka toinen vuosi)
Uimaliiton asettaman henkilökohtaisen A-rajan muodostaa kaksien edellisten lyhyen radan EM-kilpailuiden
alkuerien 8. sijoittuneiden keskiarvo. Uimaliitto kattaa matkakustannuksista 100 %.
Uimaliiton asettaman henkilökohtaisen B-rajan muodostaa kaksien edellisten lyhyen radan EM-kilpailuiden
alkuerien 12. sijoittuneiden keskiarvo. Uimaliitto kattaa matkakustannuksista 75 % ja uimari 25 %.
Uimaliiton asettaman henkilökohtaisen C-rajan muodostaa kaksien edellisten lyhyen radan EM-kilpailuiden
alkuerien 16. sijoittuneiden keskiarvo. Uimaliitto kattaa matkakustannuksista 25 % ja uimari 75 %.
Preseniorit yleisen sarjan kilpailuissa pitkän ja lyhyen radan EM-kilpailuihin
Presenioreille (varhaisaikuisille) T18/19 ja P19/20 luodaan omat aikarajat. Rajat luodaan 50/100 metrin, 200
metrin ja 400, 800 ja 1500 metrin rajoihin niin, että nuorten EM-kilpailujen (T17/P18) + 1 vuotta vanhemmassa
ikäluokassa (T18/P19) laskennallinen lisäys on 0,8 sek tai 1,2 sek/100 m ja NEM-kilpailujen + 2 vuotta
vanhemmassa ikäluokassa (T19/P20) + 0,4 sek ja 0,8 sek/100 m. Laskennallinen raja on B-raja.
Kilpailuun valitaan enintään neljä (4) presenioria.
Matka on osittain tai kokonaan omakustanteinen.
Uimaliitto kattaa enintään 50 % matkakustannuksista.
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Nuorten EM-finaaliin henkilökohtaisissa olympialajeissa selvinneet uimarit saavat osallistumisoikeuden lyhyen
radan EM-kilpailuihin. Matka on osittain tai kokonaan omakustanteinen. Uimaliitto kattaa enintään 50 %
matkakustannuksista. Nämä uimarit eivät vähennä presenior-uimarien määrää.

3.2. Uinti, nuorten sarjat
Pitkän radan EM-kilpailut
Uimaliiton asettama henkilökohtainen A-raja on kaksien edellisten vastaavien nuorten EM-kilpailuiden alkuerien
kunkin lajin 16. sijoittuneiden keskiarvo. Uimaliitto kattaa 100% matkakustannuksista.
Uimaliitto asettaa lisäksi uinnin olympiamatkoille henkilökohtaiset B-rajat. Rajat luodaan 50/100 metrin, 200
metrin ja 400, N 800 ja M 1500 metrin matkojen A-rajoista siten, että kuhunkin A-rajaan lisätään laskennallisesti
0,8 sek/100 m. 800 ja 1500 metrin matkat uidaan suorina finaaleina, joten maakiintiö on 2 uimaria/laji (muissa
lajeissa 4 uimaria). B-rajan alittaneilla uimareilla matka on osittain tai kokonaan omakustanteinen. Uimaliitto
kattaa enintään 50 % matkakustannuksista.
Pitkän radan MM-uinnit
Uimaliitto asettaa pitkän radan nuorten MM-uinteihin aikarajat, jos kilpailut järjestetään maantieteellisesti
lähialueella ja joukkueen lähettäminen kilpailuihin ei aiheuta mittavia kustannuksia. Joukkueen koko on enintään
6 uimaria.
Uimaliiton asettama henkilökohtainen aikaraja muodostetaan kaksien edellisten nuorten MM-kilpailuiden
alkuerien kunkin lajin 12. sijoittuneiden keskiarvosta. Uimaliitto kattaa 50 % uimareiden matkakustannuksista.

3.3. Uinnin viestijoukkueet
Uinnin kilpailuihin voidaan lähettää viestijoukkue, jos joukkueella on uimareiden henkilökohtaisista tuloksista
lasketun yhteisajan perusteella arvioituna mahdollisuus finaaliin. Viestijoukkueen valintaesityksen ja
menestysarvion tekee toiminnanjohtajan valtuuttama henkilö huippu-uintiurheilun johtoryhmälle.
Mikäli Fina on asettanut viestiuimareille aikarajat, tulee joukkueen täyttää myös ne kriteerit.
Valituille viestiuimareille, jotka eivät ole alittaneet henkilökohtaista rajaa, arvokilpailu on osittain
omakustanteinen.

3.4. Vammaisuinti
Kansainvälinen Paralympiakomitea (IPC) asettaa arvokilpailuihin kriteerit ja rajat IPC:n ranking-tulosten
perusteella. Valinta tehdään näiden kriteereiden perusteella. Uimaliitto kattaa 100 % matkakustannuksista. IPC:n
kilpailulupamaksun maksaa urheilija, ellei toisin päätetä.
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3.5. Uimahypyt
Yleisperiaatteet valinnoille ovat:
-

-

Urheilijat valitaan telineittäin.
Kaksi parasta oman sarjansa A-rajan saavuttanutta valitaan joukkueeseen. Parihypyissä paras A-rajan
saavuttanut pari valitaan.
B-valintarajan saavuttaneen urheilijan osalta toiminnanjohtajan valtuuttama henkilö arvioi esitetäänkö
urheilija valittavaksi. B-valintarajan saavuttaminen ei tarkoita automaattista valintaa joukkueeseen.
Perustelut kirjataan valintaesitykseen.
Jos aikuisten ja nuorten EM-kilpailujen kahden edellisen vastaavan kilpailun alkukilpailun keskiarvotulos ei
yllä M-tulosluokkarajaan, käytetään tulosluokkarajoja kilpailukohtaisina tulosrajoina. M-tulosluokkaraja on
10 % SM-tulosluokkarajasta*. Kaikki tulosluokkarajat päivitetään vuosittain.
*Aikuisten SM-tulosluokkaraja on kahden edellisen EM-kilpailun 6. tulosten keskiarvo yksilölajeissa ja parihypyissä 4. tulosten
keskiarvo. Nuorten SM-tulosluokkaraja on kahden edellisen NEM-kilpailun 6. tulosten keskiarvo yksilölajiessa ja parihypyissä
4.tulosten keskiarvo.

MM-kilpailut
MM-kilpailujen A-valintaraja on kahden edellisen MM-kilpailun alkukilpailujen 12. tulosten keskiarvo yksilölajeissa
ja 8. tulosten keskiarvo parihypyissä. Uimaliitto kattaa A-rajan saavuttaneille 100 % matkakustannuksista.
B-valintaraja yksilölajeissa on 95 % A-valintarajasta. B-valintaraja on kaikissa parihypyissä 95 % A-valintarajasta.
Uimaliitto kattaa B-rajan saavuttaneille enintään 50 % matkakustannuksista.
Maailman Cup
MM-kilpailut ja Maailman Cup kilpaillaan uimahypyissä vuorovuosina. Olympiavuoden 2020 Maailman Cup kilpailuihinasetetaan valintakriteerit aikaisintaan kesällä 2019.
Olympiavuotena Maailman Cup toimii olympialaisten esi- ja karsintakilpailuna. Kansainvälinen Olympiakomitea ja
Fina määrittelevät uimahyppyjen valintakriteerit ja osallistujamäärät olympialaisiin telineittäin. Olympiavuoden
Maailman Cup –valintaprosessissa toimitaan seuraavin perustein:
-

Valintakriteerit päätetään, kun FINA on julkistanut olympialaisten valintakriteerit. Valintakriteerit eivät ole
samat kuin MM-kilpailujen kriteerit.
Näytöt tulee antaa huippu-uintiurheilun johtoryhmän hyväksymässä kansainvälisen tason näyttökilpailussa.
Huippu-uintiurheilun johtoryhmä valitsee Maailman Cupiin ne urheilijat, joilla Huippu-uintiurheilun
johtoryhmä näkee olevan mahdollisuus olympiapaikan saavuttamiseen.

Nuorten MM-kilpailut (joka toinen vuosi)
A-valintaraja lasketaan yksilölajeissa kahden nuorten MM-kilpailuiden alkukilpailujen 12. parhaan tulosten
keskiarvosta ja parihypyissä alkukilpailun 6. parhaan tulosten keskiarvosta. Uimaliitto kattaa100 %
matkakustannuksista .
B-valintaraja yksilölajeissa ja parihypyissä on 95 % Avalintarajasta. B-rajalla matka on urheilijalle osittain tai
kokonaan omakustanteinen. Uimaliitto kattaa
enintään 50 % matkakustannuksista.
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EM-kilpailut (joka vuosi)
A-valintaraja on yksilölajeissa kahden edellisen EM-kilpailun alkukilpailujen 12. tulosten keskiarvo. Uimaliitto
kattaa 100 % matkakustannuksista.
B-valintaraja yksilölajeissa on 95 % A-valintarajasta. Matka on urheilijalle osittain tai kokonaan omakustanteinen.
Uimaliitto kattaa enintään 50 % matkakustannuksista.
A-valintaraja on kaikissa parihypyissä kahden edellisen EM-kilpailun alkukilpailuiden 4. tuloksesta 95%. Uimaliitto
kattaa 100 % matkakustannuksista.
B-valintaraja on parihypyissä kahden edellisen EM-kilpailun alkukilpailuiden 4. tuloksesta 90 %. Matka on
urheilijalle osittain tai kokonaan omakustanteinen. Uimaliitto kattaa enintään 50 % matkakustannuksista.
Joukkuekilpailuihin tai muihin kilpailumuotoihinn kilpailijat valitaan jo joukkueeseen valituista henkilöistä.
Valinnan tekee joukkueenjohtaja menestymismahdollisuuksien pohjalta.
Jos EM-kilpailujen A-valintaraja olisi alempi kuin M-tulosluokkaraja, määritetään A-valintarajaksi Mtulosluokkaraja. Tällöin B-valintaraja on 95 % M-tulosluokkarajasta.
Nuorten EM-kilpailut (joka vuosi)
A-valintaraja on yksilölajeissa kahden edellisen NEM-kilpailujen alkukilpailujen 12. tulosten keskiarvo. Uimaliitto
kattaa 100 % matkakustannuksista.
B-valintaraja yksilölajeissa on 95 % A-valintarajasta. Matka on urheilijalle osittain tai kokonaan omakustanteinen.
Uimaliitto kattaa enintään 50 % matkakustannuksista.
A-valintaraja on kaikissa parihypyissä kahden edellisen NEM-kilpailujen alkukilpailuiden 4. tuloksesta 95 %.
Uimaliitto kattaa 100 % matkakustannuksista.
B-valintaraja on parihypyissä kahden edellisen vastaavan kilpailun alkukilpailuiden 4. tuloksesta 90 %. Matka on
urheilijalle osittain tai kokonaan omakustanteinen. Uimaliitto kattaa enintään 50 % matkakustannuksista.
Jos nuorten EM-kilpailujen A-valintaraja olisi alempi kuin M-tulosluokkaraja, määritetään A-valintarajaksi Mtulosluokkaraja. Tällöin B-valintaraja on 95 % M-tulosluokkarajasta.
Universiadit (joka toinen vuosi)
Universiadeissa sovelletaan EM-kilpailuiden valintakriteerejä. Lopullisen päätöksen joukkueesta tekee
Olympiakomitea.
A-valintaraja on yksilölajeissa kahden edellisen EM-kilpailun alkukilpailujen 12. tulosten keskiarvo. A-valintaraja
on kaikissa parihypyissä kahden edellisen EM-kilpailun alkukilpailuiden 4. tuloksesta 95 %. Uimaliitto kattaa 100 %
matkakustannuksista.
B-valintaraja yksilölajeissa on 95 % A-valintarajasta. B-valintaraja on parihypyissä kahden edellisen EM-kilpailun
alkukilpailuiden 4. tuloksesta 90 %. Matka on
urheilijalle osittain tai kokonaan omakustanteinen.
Uimaliitto kattaa enintään 50 % matkakustannuksista.
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Joukkuekilpailuun tai muuhun kilpailumuotoon kilpailijat valitaan jo joukkueeseen valituista henkilöistä. Valinnan
tekee joukkueenjohtaja menestymismahdollisuuksien perusteella.
Jos A-valintaraja olisi alhaisempi kuin M-tulosluokkaraja, määritetään A-valintarajaksi M-tulosluokkaraja. Tällöin
B-valintaraja on 95 % M-tulosluokkarajasta.

3.6. Taitouinti
Aikuisten ja nuorten EM-kilpailut
Uimaliiton asettama A-valintaraja solossa (tekninen, vapaa) ja duossa (tekninen, vapaa) muodostetaan kaksien
edellisten vastaavien aikuisten tai nuorten EM-kilpailuiden alkukilpailujen kunkin lajin 12. sijoittuneiden
keskiarvosta. Uimaliitto kattaa 100 % uimareiden matkakustannuksista.
Uimaliiton asettama A-valintaraja joukkueessa ja combossa muodostetaan kaksien edellisten vastaavien aikuisten
tai nuorten EM-kilpailuiden alkukilpailujen 8. sijoittuneiden keskiarvosta mikäli joukkueita on ollut vähintään 12.
Uimaliitto kattaa 100 % uimareiden matkakustannuksista.
Uimaliiton asettama B-raja solossa ja duossa on 95 % A-rajasta. B-rajalla matka on urheilijalle osittain tai
kokonaan omakustanteinen. Uimaliitto kattaa enintään 50 % uimareiden matkakustannuksista.
Uimaliiton asettama B-raja joukkueessa ja combossa on 95 % A-rajasta mikäli joukkueita on ollut vähintään 12. Brajalla matka on urheilijalle osittain tai kokonaan omakustanteinen. Uimaliitto kattaa enintään 50 % uimareiden
matkakustannuksista.
B-valintarajan saavuttaneen urheilijan/joukkueen osalta toiminnanjohtajan valtuuttama henkilö tai taitouinnin
asintuntijaryhmä arvioi esitetäänkö urheilija/joukkue valittavaksi. B-valintarajan saavuttaminen ei tarkoita
automaattista valintaa joukkueeseen. Perustelut kirjataan valintaesitykseen.
Valintaesityksen tekee toiminnanjohtajan valtuuttama henkilö tai taitouinnin asiantuntijaryhmä huippuuintiurheilun johtoryhmälle.
Jos useampi urheilija saavuttaa valintarajan, heidät valitaan ko. arvokilpailuihin paremmuusjärjestyksessä.
NMM- ja MM-kilpailujen valintakriteerit luodaan myöhemmin. Liittohallitus voi käsitellä erikseen NMM-ja MMvalinnat huippu-uintiurheilun johtoryhmän esityksestä.
Uimaliiton arvokilpailujen valintajärjestelmää 2017 – 2020 täydennetään tarpeen mukaan mm. ottaen huomioon
FINA:n uudet sääntömuutokset vuodelta 2017.

3.7. Vesipallo
Aikuisten ja nuorten MM- ja EM-kilpailut
Liittohallitus käsittelee joukkueiden valinnat erikseen
vuosittain huippu-uintiurheilun johtoryhmän
esityksestä. Osallistuminen aikuisten ja nuorten MMja EM-karsintaturnauksiin on urheilijoille osittain tai
kokonaan omakustanteinen.
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3.8.

Avovesiuinti

Liittohallitus päättää tarvittaessa avovesiuinnin arvokilpailujen valintakriteerit ja valinnat.

4. Joukkueenjohto, valmentajat, asiantuntijat ja tuomarit
Huippu-uintiurheilun johtoryhmä valitsee arvokilpailuihin joukkueenjohtajan, valmentajat ja asiantuntijat
toiminnanjohtajan valtuuttaman henkilön esityksestä. Joukkueenjohdon valinnoissa noudatetaan kilpailukohtaisia
akkreditointisääntöjä.
Uimahyppy-, taitouinti- ja vesipallojoukkueeseen nimetään tuomari LEN:n ja Finan sääntöjen edellyttämällä
tavalla. Tuomarikulut katetaan kilpailutoiminnan budjetista. Uinnissa kansainväliset tuomarit valitaan kilpailuun
LEN:n ja Finan tuomarilistoilta. Tuomarivalinnat tekee kilpailutyöryhmä.
Uimaliiton viestinnästä vastaava henkilö valitaan tarvittaessa ko. arvokilpailujoukkueeseen. Päätöksen valinnasta
tekee toiminnanjohtaja.
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