
Sääntöseminaari 2019
Mitä teen?



Muista
Mitä epävarmempi kilpailunjohtaja, sitä enemmän tarvitaan sääntöjä



Lähtö SW 4.4
• Interpretation issued on 7th September 2015:
After all swimmers are “stationary” (SW 4.1), any swimmer who moves before
the starting signal may be disqualified when such movement is observed and
confirmed by both the starter and referee (SW 2.1.6). When video-tape timing
system (FR 4.7.3) is available, it may be used to verify the disqualification.

• Interpretation issued on 13th September 2017:
After all swimmers are “stationary” (SW 4.1), any swimmer initiating a start
before the signal may be disqualified when such movement if observed and
confirmed by both the starter and referee (SW 2.1.6). When video timing is
available (FR 4.7.3), it may be used to verify the disqualification.



Selkäuinnin käännös

• Uimari tulee käännökseen ja kääntyy vatsalleen. Voltti tapahtuu liian aikaisin eikä
kosketusta seinään tule. Kun uimari on taas selällään voltin jälkeen, voiko hän
hivuttautua seinää kohti, kunnes kosketus tapatuu (killer)?

• Vastaus: ei



Ratatuomari

Ratatuomari huomaa virheen uimarin käännöksessä radalla 3. Käännöstarkastaja ei
kuitenkaan huomaa tätä selvää virhettä. Ratatuomari tekee hylkäysesityksen
kilpailunjohtajalle.

Mitä teet?

• Vastaus: Keskustelu käännöstarkastajan kanssa. Ei hylkäystä



Lähtö

• Uimari nousee lähtökorokkeelle pitkällä vihellyksellä. Lähettäjä komentaa
“paikoillenne” ja kun uimari kumartuu lähtöasentoon, menettää hän tasapainon ja
putoaa altaaseen.

• Oliko kysymyksessä SW 4.4?
• Onko merkitystä, annetaanko lähtösignaali vai ei?

• Vastaus: Uimari ei ole saavuttanut lähtöasentoa, jolloin lähtömerkkiä ei pidä antaa.
Kuvattu tapaus ei aiheuta hylkäystä



Lähtö

Olet kilpailunjohtajana mestaruuskilpailuissa ja lähettäjä on hieman
kokematon. Mukana on myös toinen kilpailunjohtaja ja lähettäjä.
Miesten 100 m vu:ssa uimari radalla 4 lähtee ennen lähtömerkkiä.
Kilpailunjohtajana huomaat tapahtuman, mutta lähettäjä on eri mieltä.
Toinen kilpailunjohtaja ja toinen lähettäjä ovat molemmat sinun kanssasi
samaa mieltä.
Mitä teet?
• Vastaus: Erän lähettäneiden KJ:n ja lähettäjän täytyy olla yksimielisiä, jotta hylkäys

on sääntöjen mukaisesti mahdollinen. KJ ja lähettäjä käyvät keskustelun asiasta.
Ratkaisevaa on erän lähettäneiden näkemys.



Lähtö

Naisten 50 m:n ru:n alkuerä. Lähettäjän annettua lähtömerkin viisi
uimaria lähtee uimaan, mutta ratojen 6, 7 ja 8 uimarit jäävät paikoilleen.
Radan 6 uimari lähtee liikkeelle, kun huomaa muiden jo menneen ja ui
koko matkan. Radan 7 uimari tekee saman, mutta pysähtyy 15 m:n
uinnin jälkeen. Radan 8 uimari jää pallille. Erää ei kutsuta takaisin.
Ratojen 6, 7 ja 8 uimarien joukkueenjohtajat ilmoittavat, että kaiuttimet
eivät ole toimineet kunnolla.
Mitä teet?
• Vastaus: Tilanteessa selvästi tekninen vika, jolloin lähtö uusitaan sääntöjen

mukaisesti. Ennen uutta lähtöä vian korjaaminen ja laitteiden testaaminen



Ajanotto

Erään uinnin jälkeen valvomo ilmoittaa sinulle, että radan 4 uimarille ei
saatu automaattista aikaa. Käännöstarkastaja on jättänyt epähuomiossa
painamatta back-up –nappia. Käsikelloja ei käytetä. Sinun mielestäsi
uimari oli erässä joko 4. tai 5.
Mitä teet?
• Vastaus: Kun aikaa ja sijoitusta ei tiedetä, vaihtoehdoksi jää uusintauinti



Hylkäys

Käännöstarkastaja ilmoittaa sinulle, että radan 4 uimari teki yhden
käden käännöksen 200m:n ru:ssa. Hyväksyt selostuksen ja ilmoitat
tapahtuman valvomoon ja kuuluttaja kuuluttaa tapahtuman
asianmukaisesti.
Seuraavan erän aikana huomaat, että äskeinen käännöstarkastaja onkin
radalla 5.
Mitä teet?
• Vastaus: Tarkistus, ovatko jostain syystä vaihtaneet ratoja. Oletettavasti hylkäys on

virheellinen, jolloin se perutaan. Toista uimaria ei hylätä.



Teknologia

Teknologian kehittyessä mitä tehdään erilaisille älylaitteille, joilla valmentaja voi
seurata uimarinsa suoritusta kilpailun aikana?

Bluetooth teknologialla varustettuja sensoreita, jotka voi olla kätkettynä esimerkiksi
uimarin lakkiin ja jotka lähettävät data valmentajalle nopeudesta, vetotiheydestä jne.



Keskeytys

When a competitor does not finish the race they must be recorded in the results
as DQ not DNF (Did not finish)
.

Vastaus: LEN ja FINA sekä jotkin Euroopan maat kirjaavat keskeytyksen sijaan
hylkäyksen. Suomessa toistaiseksi kirjataan keskeytykseksi. Asialla ei merkitystä
lopputuloksen kannalta.


