Uintisääntöjen muutokset kootusti, syksy 2017
Sääntökohta

Uusi muoto

SW 1.2.2

Kun automaattista ajanottolaitetta ei ole käytettävissä, nimetään lisäksi
ajanottajien johtaja, yksi ajanottaja rataa kohti ja yksi ylimääräinen ajanottaja.

SW 1.2.3

Kun automaattista ajanottolaitetta ja/tai digitaalikelloja ei käytetä, voidaan
nimetä maalituomareiden johtaja ja maalituomareita.

Suomessa
pidettävät
kilpailut, kohta 1

Suomessa pidettävissä kansallisissa FINA-kilpailuissa samoin kuin Suomen
Uimaliiton luvalla järjestettävissä mestaruuskilpailuissa sekä muissa
kansallisissa arvokilpailuissa riittää yllä olevasta poiketen kaksi ratatuomaria
25 m altaalla, lähettäjä ja järjestelijä. Tarvittaessa voidaan nimetä toinen
kilpailunjohtaja ja lähettäjä.
Kansallisissa ja sitä pienemmissä kilpailuissa on oltava vähintään seuraavat
tuomarit ja toimitsijat:
…
- 50 m altaalla kuitenkin neljä ratatuomaria
SUiL:n huom. Ratatuomareilla tulee olla 1-lk:n tuomarikortti.

Suomessa
pidettävät
kilpailut, kohta 3

Milloin lähtöpäähän ei määrätä ajanottajia, heidän tehtävänsä on määrättävä
käännöstarkastajille, ellei käytössä ole automaattisen ajanoton lisäksi
videoajanotto.

SW 2.2.1

Valvomon johtaja valvoo automaattisen ajanoton toimintaa ja videoajanoton
käyttöä.

SW 2.2.4

Valvomon johtaja voi varmistaa vaihtorikon videoajanoton avulla.

SW 2.6.1

Jokaiselle radalle altaan kumpaankin päähän nimetään yksi
käännöstarkastaja varmistamaan, että uimarit noudattavat kulloinkin uitavan
lajin sääntöjä lähdön jälkeen, kussakin käännöksessä ja maaliintulossa.

SW 2.6.2

Käännöstarkastajat valvovat uimareita lähtöpäässä lähtömerkistä alkaen aina
ensimmäisen käsivedon loppuun saakka, paitsi rintauinnissa toisen
käsivedon loppuun saakka.
SUiL:n
huom.
Kun
selkäuinnissa
käytetään
lähtötelinettä,
käännöstarkastajien vastuulla on kuitenkin ennen lähtöä tarkistaa, että
lähtevän uimarin varpaat ovat kosketuksissa päätyyn tai ajanottopaneeliin.

SW 2.6.3

Kaikissa käännöksissä käännöstarkastajat valvovat uimareita viimeisen
käännöstä edeltävän käsivedon alusta aina ensimmäisen käännöksen
jälkeisen käsivedon loppuun saakka, paitsi rintauinnissa toisen käsivedon
loppuun saakka.
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SW 2.6.4

Käännöstarkastajat valvovat uimareita maaliintulossa viimeisen käsivedon
alusta alkaen.

SW 2.6.5

Kun selkäuinnin lähtötelinettä käytetään, lähtöpään käännöstarkastaja
asettaa telineen paikalleen ja ottaa sen pois.
SUiL:n huom. Uimari vastaa lähtötelineen säätämisestä ja lukitsemisesta.
Uimarin ei ole pakko käyttää lähtötelinettä. Tällöin käännöstarkastaja poistaa
altaassa olevan telineen.

SW 2.6.6

Sähköisiä järjestelmiä voidaan käyttää, mukaan lukien vedenalaiset näytöt.

SW 2.6.9

SUiL:n huom. Suomen Uimaliiton alaisissa kilpailuissa rikkomus voidaan
ilmoittaa kilpailunjohtajalle myös suullisesti, jolloin kilpailunjohtaja huolehtii
mahdollisen hylkäyksen kirjaamisesta.

SW 2.7.1

Ratatuomarit toimivat altaan molemmin puolin.

SW 2.7.3

SUiL:n huom. Suomen Uimaliiton alaisissa kilpailuissa rikkomus voidaan
ilmoittaa kilpailunjohtajalle myös suullisesti, jolloin kilpailunjohtaja huolehtii
mahdollisen hylkäyksen kirjaamisesta.

SW 2.12.1

SUiL:n huom. Kilpailuun liittyvä sähköinen tai paperinen aineisto tulee
säilyttää vähintään 14 vuorokauden ajan (valitusaika Kilpailutyöryhmälle, ks.
GR 9.2.3).

Tuomareiden ja
toimitsijoiden
pätevyys, kohta 2

I ja II lk:n tuomarikortti on voimassa neljä vuotta myöntämispäivästä lukien.

SW 3.1.1.7

SUiL:n huom. Tällöin loppukilpailuun pääsee 9 tai 10 uimaria. Suomessa tätä
sääntöä sovelletaan 800 m ja 1 500 m matkoilla myös ilmoittautumisajoille.

SW 3.2.5

Alku- ja välierissä ja loppukilpailuissa uimareiden tulee ilmoittautua
kokoontumispaikalla järjestelytoimikunnan määrittelemä ajankohtana.
Tarkastuksen jälkeen he siirtyvät kokoontumishuoneeseen.

SW 4.4

FINA:n tulkinta: Sen jälkeen, kun kaikki uimarit ovat ”liikkumatta” (SW 4.1),
uimari, joka liikkuu ennen lähtömerkkiä, voidaan hylätä, kun liikkumisen on
havainnut ja vahvistanut sekä lähettäjä että kilpailunjohtaja (SW 2.1.6). Jos
videoajanotto on käytössä, sitä voidaan käyttää hylkäyksen varmistamiseksi.
SUiL:n huom. Suomen Uimaliiton alaisissa kilpailuissa videoajanottoa ei
käytetä kohdan SW 4 tarkistamiseen.

SW 6.1

SUiL:n huom. Varpaiden kosketukseksi katsotaan, kun molemmista jaloista
ainakin yksi varvas koskettaa lähtöpäätyä tai ajanottopaneelia.
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SW 7.1

Pään pitää rikkoa veden pinta ennen kuin kädet kääntyvät sisäänpäin toisen
vedon leveimmässä kohdassa.

SW 7.2

Missään vaiheessa ei saa kääntyä selälleen, paitsi käännöksessä
seinäkosketuksen jälkeen, jolloin uimari voi tehdä käännöksen haluamallaan
tavalla edellyttäen, että hän on vatsallaan irrotessaan seinästä.

SW 7.3

Käsiveto on tehtävä veden pinnalla tai sen alla.

SW 7.6

FINA:n tulkinta ”Kädet erillään” tarkoittaa, etteivät kädet saa olla
päällekkäin. Käsien välissä ei tarvitse näkyä rakoa eikä sormien osuminen
toisiinsa aiheuta hylkäystä.

SW 8.1

Missään vaiheessa ei saa kääntyä selälleen paitsi käännöksessä
seinäkosketuksen jälkeen, jolloin uimari voi tehdä käännöksen haluamallaan
tavalla edellyttäen, että hän on vatsallaan irrotessaan seinästä.

SW 8.2

Molemmat kädet on vietävä eteen yhtaikaa veden pinnan ylitse ja vedettävä
taakse samanaikaisesti veden alla koko uinnin ajan paitsi, kun SW 8.5 on
voimassa.

SW 8.4

FINA:n tulkinta ”Kädet erillään” tarkoittaa, etteivät kädet saa olla
päällekkäin. Käsien välissä ei tarvitse näkyä rakoa eikä sormien osuminen
toisiinsa aiheuta hylkäystä.

SW 9.1

FINA:n tulkinta Säännön SW 9.1 mukaan jokaista lajia uidaan ¼
kilpailumatkasta. Jos uimari vapaauintiosuudella ponnistaa seinästä selällään
joko lajinvaihdon tai käännöksen yhteydessä, hän ui selkäuintia yli ¼
kilpailumatkasta ja tämä johtaa hylkäykseen. Selkäuinnin ainoa määritelmä
on, että uidaan selällään. Katso myös SW 5.1, SW 6.1 – SW 6.5, SW 7.1 – SW
7.6, SW 8.1 – 8.5.

SW 9.2

Vapaauintiosuudella uimarin täytyy olla vatsallaan paitsi suorittaessaan
käännöstä. Uimarin tulee palata vatsalleen ennen ensimmäistä potkua tai
vetoa.

SW 10.1

SUiL:n huom. Suomen Uimaliiton alaisissa kilpailuissa voidaan kuitenkin 400
m, 800 m ja 1 500 m matkoilla sijoittaa eri sukupuolta olevia uimareita
samaan erään erien täyttämiseksi. Samalle radalle ei voi kuitenkaan sijoittaa
eri sukupuolta olevia uimareita. Ajat, jotka on saavutettu eri sukupuolten
yhteisissä erissä, eivät ole kelvollisia näyttöaikoja kansainvälisiin kilpailuihin.

SW 10.8

Uimalasien käyttö on sallittu. Kaikenlainen vartalon teippaaminen on
kiellettyä, ellei FINA:n urheilulääketieteellinen komitea ole sitä hyväksynyt.

SW 11.3.3

SUiL:n huom. Suomen Uimaliiton alaisissa kilpailuissa katsotaan, että
kohdalla 11.3 viitataan muihin kuin automaattisen tai puoliautomaattisen
ajanoton tuottamiin aikoihin. Suomen Uimaliiton alaisissa kilpailuissa
ajanoton miehitysvaatimus määräytyy kohdan 1.2.2 mukaisesti. On kuitenkin
suositeltavaa ajanoton varmuuden kannalta, että ajanottaja käyttää kahta
puoliautomaattisen ajanoton nappia. Maalituomareita voidaan käyttää
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kilpailunjohtajan ja järjestelytoimikunnan harkinnan mukaan.
SW 12.1

Seuraavissa lajeissa ja seuraavilla matkoilla hyväksytään 50 m radalla
maailmanennätykset sekä nuorten maailmanennätykset erikseen miehille ja
naisille:

SW 12.2

Seuraavissa lajeissa ja seuraavilla matkoilla hyväksytään 25 metrin radalla
maailmanennätykset ja nuorten maailmanennätykset erikseen miehille ja
naisille:

SW 12.4

Viestijoukkueen kaikilla uimareilla tulee olla saman maan
urheilukansalaisuus.

SW 12.11

Maailmanennätyksiksi ja nuorten maailmanennätyksiksi hyväksytään vain
makeissa vesissä uidut ajat (vähemmän kuin 3 g suolaa/litra vettä).

SW 13.1

Kun täysiautomaattista ajanottolaitetta (katso FR 4) käytetään kilpailuissa,
sen määrittämät sijoitukset ja ajat sekä viestivaihdot ovat etuoikeutettuja
maalituomareiden ja ajanottajien ratkaisuihin nähden.
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