
Sääntöseminaari 2018
4th LEN Swimming Officials

Seminar



LEN-seminaari
- Järjestettiin 10.-12.11.2017 Belfastissa
- Järjestäjänä LEN TSC + Swim Ireland
- Osallistujia n. 60 hlö
- Luennoitsijoina Alfonso Wucherpfenning (LEN TSC pj), Craig

Hunter (vpj), Andrea Thielenhaus (sihteeri), Mireille Zimmer
(jäsen)



LEN-seminaari
- Aiheet pitkälti samankaltaisia kuin sääntöseminaarissa

- FINA:n sääntöpäivitykset
- Haastavia tilanteita KJ:lle ryhmissä pohdittavaksi
- Osanottajien omat ennakkokysymykset
- Valvomon johtajan tehtävät, call roomin johtajan tehtävät

- Myös eroavaisuutta
- LEN-delegaatin rooli kisoissa
- Ryhmähengen kasvattaminen
- LEN-kisoissa toimiminen



Esimerkkejä yleisökysymyksistä

- Masters: In a 1500m  race can intermediate times be taken
for record qualifying purposes?

- Masters: Voiko 1500 m väliaikoja käyttää ennätystuloksina?



Esimerkkejä yleisökysymyksistä

- If a heat has to be re-run, who decides when it should be re-
run. Is it (i) The referee, (ii) The coaches of the swimmers in that
heat, (iii) An agreement between the referee & the coaches.

If there is no agreement between the referee & coaches, what
happens?

- Jos erä pitää uida uudestaan, kuka päättää, koska se uidaan
uudestaan? 1) KJ, 2) kyseisen erän uimareiden valmentajat vai
3) KJ ja valmentajat sopivat keskenään

Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, mitä tapahtuu?



Esimerkkejä yleisökysymyksistä

- Is this starting position legal?

- Onko lähtöasento sääntöjen
mukainen?



Esimerkkejä tehtävistä

- You are appointed as the Referee of a local competition.
- During the first race you notice that a drone is hovering above

the pool.
- What action, if any, should you take?

- Olet kansallisen kilpailun KJ. Ensimmäisen lajin aikana
huomaat drone-lennokin altaan yläpuolella.

- Mihin toiminpiteisiin sinun tulisi ryhtyä, vai tulisiko?



Esimerkkejä tehtävistä

- You are the Referee of a race with a full team of officials.  At the end of the
race, the Control Room Supervisor reports that there is a malfunction and the
swimmer in lane four does not have an AOE time.  The IT failed to operate the
back-up button and there were no manual times.  You think the swimmer
finished in 4th or 5th place but there are no finish judges to confirm this.

- What action, if any, would you take?

- Olet KJ, kisassa on täysi miehitys toimitsijoita. Erän lopuksi valvomon
johtaja ilmoitta, että laitteistossa on vikaa, radan 4 uimarilla ei ole
automaattista aikaa. Käännöstarkastaja ei painanut backup-nappia eikä
sekuntikelloja käytetty. Arvelet uimarin sijoittuneen neljänneksi tai
viidenneksi, mutta erillisiä maalituomareita ei ole.

- Mihin toimenpiteisiin sinun tulee ryhtyä?


