
Sääntöseminaari 2018
Osallistujien kysymykset



Ei ole.
Tällä hetkellä ei kysyttävää.
Just ny ei tuu mieleen.
Ei omia kysymyksiä.
Nyt ei tule mitään mieleen



Selkäuinnin käännös. Koska tulkitaan
sukellukseksi.

"Rintauinnin ""väärän uintisyklin"" aiheuttavat
rikkeet (SW 7.2)

Uimari horjahtaa paikoillenne-komennon
aikana ja putoaa veteen, jolloin muutama
uimari lähtee myös.



"Omakohtaisena tilanteena esitän kysymyksen. Uitava
erä on otettu sisään ja olet katsonut uimareiden olevan
jo valmiin näköisiä eikä ylimääräistä liikettä näy. Puhallat
lyhyet ja kerran pitkät. Kaikki näyttää olevan valmiina
lähtöön ja nähtävissä olevat uimarit ovat pallilla
paikoillaan. Annat lähettäjälle luvan kädellä ja annetaan
lähtökomento sekä merkki. Äkkiä jostain uimareiden ja
toimitsijoiden takaa hyppää pallin kautta altaaseen
radalle 7. uimari, joka ei ollut pallilla annettaessa
lähtömerkkiä. Uimari ui uintisuorituksensa. Lisätietona
kyseisestä päivästä sen verran, että Octon kautta ei ollut
tullut kaikkia peruutuksia läpi ja se aiheutti ko. kisoissa
muutamia tyhjiä paikkoja eri erissä.



Erilaiset poisjäänti- ja peruutustilanteet,
tahalliset ja tahattomat - erityisesti uimarin
myöhemmät osallistumisoikeudet tapauksen
jälkeen samana päivänä, samoissa kisoissa,
erilaisissa tilanteissa.

Myöhästymiset, kilpailun aikataulu, voiko
mennä aikataulun edelle....



Mihin vedetään raja uimarin/valmentajan
käytökselle kisoissa. Sama linja kaikissa
(iso/pieni) kisoissa.

Mitä teet tilanteessa, jossa on
epäurheilijamaista käyttäytymistä tai
mahdollisesti jopa toimitsijan fyysisen
koskemattomuuden loukkaamista.



"- Rolloikäisten uimapukusäännöt ja toimintamallit ulkomaalaisten
osalta



- Miten 1-luokan koulutuksiin saataisiin
mukaan enemmän
lähettäjien/ratatuomareiden asiaa? Nyt
koulutuksessa ei tähän tahdo oikein jäädä
aikaa.”

- Lähettäjän tuomariluokka jatkossa



Uimari horjahtaa paikoillenne-komennon aikana
ja putoaa veteen, jolloin muutama uimari lähtee
myös.



Suomen ennätykset: Ennätysilmoitus ja siihen liittyvät muut
tiedot on toimitettava viipymättä Uimaliittoon, mikä tarkoittanee
kisaviikonlopun jälkeistä alkuviikkoa. Ennätysilmoituksen
päivittyminen liiton nettisivuille saattaa kestää kuukausia. Tämä
on ikävää, paitsi tietenkin urheilijalle, niin etenkin kilpailun
järjestäjille, kun ei ole varmuutta pitääkö kuuluttajan hehkuttaa
suoritusta ja kilpailunjohtajan tehdä tarvittavat toimenpiteet.
Vastaavasti uimarin huoltajana on joutunut peräämään
kuukausia kisojen jälkeen päivityksestä unohtuneiden tietojen
oikaisemista. Esitys liiton suuntaan: tiedot päivitetään
säännöllisesti kerran viikossa tai kahdessa ja vähintäänkin
muutetaan listan päiväys jotta tiedetään sen olevan ajan tasalla.


