Kansainvälisiin kilpailuihin osallistuminen ja Grand Prix -valintakriteerit

1) Säännöt maajoukkueen ulkopuolisen uimahyppääjän osallistumisesta maajoukkueen
kansainvälisille kilpailumatkoille
2) FINA Grand Prix-kilpailujen valintakriteerit. Huippu-uintiurheilun johtoryhmä on käsitellyt nämä
kokouksessaan 4.10.2021

Osallistuminen maajoukkueen kansainvälisille kilpailumatkoille
Maajoukkueen kilpailumatkoille voi harkinnanvaraisesti osallistua myös urheilijoita, jotka eivät
kuulu maajoukkueeseen. Esityksen urheilijan osallistumisesta tekee uimahyppyjen nuorten
olympiavalmentaja, ja sen hyväksyy huippu-uintiurheilun johtoryhmä.
Jos urheilija ei kuulu maajoukkueeseen, hän edustaa kilpailumatkalla lähtökohtaisesti omaa
seuraansa ja vastaa itse matkakuluistaan. Lisäksi hän maksaa uimaliitolle valmennuksen kuluja 25
€ / vuorokausi tai saman verran kuin maajoukkueen edustajat maksavat. Mahdollinen liiton
maajoukkueurheilijoihin kohdistettu taloudellinen tuki ei kohdistu maajoukkueen ulkopuolisiin
urheilijoihin. Urheilija on matkan ajan vakuutettu liiton puolesta joukkueen vakuutuksella.
Urheilijan tulee ilmoittaa uimahyppyjen nuorten olympiavalmentajalle kirjallisesti ja hyvissä ajoin
(4 kk ennen kilpailun alkua) kiinnostuksensa osallistua maajoukkueen kilpailumatkalle. Urheilija
sitoutuu noudattamaan matkan aikana joukkueenjohtajan määräyksiä ja ohjeita: Urheilija sitoutuu
matkan aikana käyttäytymään siten, ettei hän tahallisella menettelyllään tai epäurheilijamaisella
käyttäytymisellään aiheuta vahinkoa seuralleen, liitolleen, lajilleen tai urheilulle yleensä.
Urheilija on velvollinen noudattamaan niitä yleistä järjestystä koskevia määräyksiä ja ohjeita, joita
liiton kilpailu- tai harjoitusmatkalle valitsema matkanjohtaja tai valmentaja tehtävässään hänelle
antaa. Lisäksi urheilija sitoutuu noudattamaan liiton kilpailutoimintaan liittyviä sääntöjä ja
kurinpitomääräyksiä. Alkoholin, tupakan, nuuskan tai muiden päihdyttävien aineiden käyttö on
kielletty.

Mikäli urheilija rikkoo tätä kieltoa, voidaan urheilija matkanjohtajan toimesta kotiuttaa
välittömästi. Kotiuttamiskustannuksista vastaa urheilija. Muut mahdolliset kurinpidolliset
toimenpiteet määrittelee liittohallitus matkanjohtajan raportin perusteella.

FINA Grand Prix -kilpailujen valintakriteerit
Grand Prix -kilpailuihin ilmoittaudutaan aina Uimaliiton kautta ja edustetaan Suomea.
Maajoukkueen ulkopuolinen urheilija voi harkinnanvaraisesti osallistua GP-kilpailuihin omalla
kustannuksellaan. Urheilijan tulee ilmoittaa uimahyppyjen nuorten olympiavalmentajalle
kirjallisesti ja hyvissä ajoin (4 kk ennen kilpailun alkua) kiinnostuksensa osallistua GP-kilpailuun.
Nuorten olympiavalmentajan esityksen hyväksyy huippu-uintiurheilun johtoryhmä.
GP-kisoihin valittavalla urheilijalla tulee olla kansainvälinen sarja ja vähintään A-tulosluokkaraja
ylitettynä vuoden sisällä, jotta häntä voidaan harkita GP-kisoihin. Mikäli Uimaliitto ei maksa
kilpailuun valmentajaa, vastaa urheilija myös valmentajan matkakustannuksista. Urheilija ei voi
lähteä FINA:n alaisiin kisoihin yksin, vaan mukana tulee olla valmentaja/joukkueenjohtaja.
Urheilijan tulee allekirjoittaa Uimaliiton urheilijasopimus. Urheilija on matkan ajan vakuutettu
liiton puolesta joukkueen vakuutuksella.
Vuoden 2022 toukokuuhun asti GP-kisoihin vaaditaan poikkeuksellisesti kansainvälisen sarjan
lisäksi ainoastaan nuorten olympiavalmentajan puoltava lausunto osallistumisesta. Atulosluokkarajan ylitystä ei ko. ajanjaksolla vaadita.

