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Kysymykseni kilpailunjohtajille? (Kaikki vastaajat)

•

Miten/mistä seuran kilpailujärjestäjä tai viimekädessä kilpailunjohtaja voi tarkistaa että kilpailuun ilmoittautuneilla
toimitsijoilla on voimassa oleva toimitsijakortti ja mikä on sen luokka?
Entä onko mahdollista että toimitsija (tai valmentaja/urheilija) on määrätty toimitsijakieltoon (tai valmennus/kilpailukieltoon) kurinpitotoimenpiteenä ja mistä tämä tieto on mahdollista saada?

•

Arvokilpailuissa KJ:n ja lähettäjän paidan väri on määritelty valkoiseksi, saako kuitenkin käyttää minkä värisiä
housuja haluaa?

•

Starttimaksun palautus silloin kun perutus on tehty ajoissa.

•

Missä on selkeästi listattuna suomalaiset Fina-tuomarit ja -lähettäjät toimikausineen?
Missä on selkeästi listattuna kansalliset SUIL-tuomarit ja -lähettäjät toimikausineen?
Milloin em. tehtävät tulevat hakuun, edellinen haku oli yli vuosi sitten?

•

Miten pitäisi toimia tilanteessa, jossa uimarin vanhempi loikkasi kilpailualueelle kisan ollessa käynnissä ja huusi
uimarilleen, että lopettaa uimisen ja nosti uimarin kesken erän ylös altaasta (keskiradalta) ? Uimari oli tehnyt
uinnin aikana virheen, jonka vuoksi uinti olisi hylätty, mutta tämä häiritsi muita altaassa olevia uimareita sekä
käännöstarkastajia toiminnallaan. Emme tehneet tämän johdosta mitään toimenpiteitä, mutta mikä ohjeistus on?
kyseessä oli IKM aluekarsintakilpailut

•

Voisimmeko saada kirjalliset ohjeet WinGrodan ja Tempuskilpailut -ohjelmien käyttöön? Seuroissa, joissa
kilpailuja järjestetään harvoin, on käytännössä todella vaikeaa käyttää molempia ohjelmia, koska asianmukaista
ohjeistusta emme ole löytäneet. Harvoin käytettäviin ohjelmiin ei käytännössä kerry perehtyneisyyttä.
Milloin mahdollinen kirjallinen ohjeistus on seurojen käytettävissä?
Miten voimme päivittää käytössämme olevan WinGrodan ohjelmiston? Olemme huhuna kuulleet, että
ohjelmistosta on käytössä Versio 2.

Mielestäni tämä asia tulisi nostaa keskusteluun seminaarissa? (Kaikki vastaajat)

•

Uimaliiton kurinpitolautakunnan havainnot ja toimenpiteet kuluneen parin vuoden ajalta.

•

1 tuomareiden asut kisoissa. Onko merkitystä, että on päällä valkoinen kokoasu? Nähty kisoja, joissa kaikilla
toimitsijoilla samat asut - kellä mahtoi olla 1.kortti taskussa...

•

Valmentaja/tuomarin oikeusturva esim, Doping tapauksissa.

•

Viime kesän NEM:ien osalta Uimaliiton toiminta joukkueen valinnassa, sen koon määrittelyssä ja maapaikkojen
täyttämisessä oli täysin ala-arvoista ja luokatonta.
Joukkueen johtaminen ja uintiurheilun tunnettuuden / suosion edistäminen "kotikilpailun" kautta oli
HÄVETTÄVÄÄ katsottavaa/seurattavaa.
Asiasta soisi käytävän perustavanlaatuista keskustelua.

Kiitos!
pasi.salonen@uimaliitto.fi

