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TAITOUINNIN MESTARUUSKILPAILUSÄÄNNÖT
Ellei toisin määrätä, kilpailuissa noudatetaan Suomen Uimaliiton yleisiä sääntöjä ja määräyksiä sekä FINA:n
lajisääntöjä.

Ellei toisin mainita, nämä taitouinnin mestaruuskilpailusäännöt koskevat vain taitouinnin arvokilpailuja ja ovat
voimassa toistaiseksi.

1. Taitouinnin arvokilpailut
1.1. Kansallisia taitouinnin arvokilpailuja Suomessa ovat

∂ Suomen mestaruuskilpailut
∂ Nuorten Suomen mestaruuskilpailut
∂ Ikäkausimestaruuskilpailut
∂ Kuviomestaruuskilpailut

1.2. Kunkin arvokilpailun järjestämisoikeuden myöntää Suomen Uimaliiton kilpailutyöryhmä.

1.3. Kaikki kilpailut voidaan järjestää myös avoimina.

1.4. Taitouinnin lajeissa, Duossa (pariuinti), Mixed duossa (sekapariuinti), Teamissä (joukkue) ja Combossa
(yhdistetty vapaaohjelma), kilpailijoilla voi olla edustusoikeus eri seuroihin.
1.4.1. Kilpailuun osallistuvan ryhmän, esim. duon, tulee kuitenkin kilpailla yhden seuran nimen alla.

1.5. Kilpailijoiden edustettava seura joukkuelajeissa (Duo/Mixed duo/Team/Combo) tulee ilmoittaa
ilmoittautumisen yhteydessä. Sekä Solossa edustettavan seuran (ns. ”oma seura”) että muissa lajeissa
edustettavan mahdollisen toisen seuran tulee hyväksyä kilpailun joukkuelajeissa näiden toisten seurojen
edustaminen.

1.6. Urheilijan ikä määritellään kyseisen vuoden viimeisen päivän mukaan.

2. Kilpailujen järjestäminen
2.1. Arvokilpailut järjestää Suomen Uimaliitto tai sen jäsenseura tai seurayhtymä, jolle liitto on

järjestämisoikeuden antanut.

2.2. Seuran/seurayhtymän tulee hakea arvokilpailujen järjestämisoikeutta kilpailutyöryhmän asettaman
aikataulun puitteissa Suomen Uimaliitolta.

2.3. Kilpailut julkaistaan Uimaliiton tapahtumakalenterissa.

2.4. Arvokilpailut järjestetään liiton määrittäminä ajankohtina:
2.4.1.Suomen mestaruuskilpailut touko-kesäkuussa

Kilpailuohjelma (9) yhdeksän mitalikilpailua:
∂ Solo: tekniset ohjelmat 100%
∂ Duo: tekniset ohjelmat 100%
∂ Mixed Duo: tekniset ohjelmat 100%
∂ Team: tekniset ohjelmat 100%
∂ Solo: vapaaohjelma 100%
∂ Duo: vapaaohjelma 100%
∂ Mixed Duo: vapaaohjelma 100%
∂ Team: vapaaohjelma 100%
∂ Combo 100%
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2.4.2.Nuorten Suomen mestaruuskilpailut touko-kesäkuussa
Kilpailuohjelma (9) yhdeksän mitalikilpailua:

∂ Solo: tekniset ohjelmat 100%
∂ Duo: tekniset ohjelmat 100%
∂ Mixed Duo: tekniset ohjelmat 100%
∂ Team: tekniset ohjelmat 100%
∂ Solo: kuviot 100% + vapaaohjelma 100%
∂ Duo: kuviot 100% + vapaaohjelma 100%
∂ Mixed Duo: vapaaohjelma 100%
∂ Team: kuviot 100% + vapaaohjelma 100%
∂ Combo 100%

Kilpailuun voivat osallistua korkeintaan 18-vuotiaat urheilijat.

2.4.3.Ikäkausimestaruuskilpailut maalis-huhtikuussa
Kilpailussa on kaksi sarjaa: AG15 (15-vuotta ja nuoremmat) sekä AG12 (12 vuotta ja nuoremmat)

Kilpailuohjelma molemmissa sarjoissa on oman ikäryhmän kuviot 100% + vapaaohjelma 100%,
Combo 100%.

kts. Sääntö 8.2.

2.4.4.Kuviomestaruuskilpailut joulukuussa
Kuviokilpailussa on neljä sarjaa: Fina Seniorit, Fina juniorit, AG15 (15 vuotta ja nuoremmat) sekä

AG12 (12 vuotta ja nuoremmat)

Kaikissa Kuviomestaruus-sarjoissa suoritetaan kahdeksan (8) oman sarjan kuviota.

2.5. Kussakin kilpailussa voidaan kilpailla Solossa, Duossa, Mixed duossa, Teamissä (4 – 8 uimaria) ja
Combossa (4-10 uimaria). Riippumatta uimarin iästä hän voi startata Aloittelijat-sarjassa enintään
kolmessa (3) peräkkäisessä kilpailussa ensimmäisenä kilpailuvuotenaan. Aloittelijat-sarja uidaan AG 10 -
sarjan (10 vuotta ja nuoremmat) kuvioilla.

2.6. Taitouinnin asiantuntijaryhmä tai kilpailunjohtaja laatii kilpailukutsun ja ilmoittautumislomakkeet
yhdessä järjestävän seuran kanssa.

2.7. Pistelaskun osalta kilpailuissa on käytettävä kansainvälistä Thomas Röhssin pistelaskuohjelman
viimeisintä versiota. Linkin viimeisimpään versioon saa taitouinnin asiantuntijaryhmän puheenjohtajalta
tai Uimaliiton nettisivuilta.

2.8. Kilpailukutsu tulee julkaista ilmoittautumislomakkeineen vähintään 40 vuorokautta ennen kilpailun
ajankohtaa.

2.9. Järjestäjän tulee huolehtia Uimaliiton kumppanien näkyvyys ohjeiden mukaan.

3. Kilpailujen osanotto-oikeus
3.1. Arvokilpailuihin Suomessa voivat ottaa osaa kaikki Suomen

kansalaisoikeudet omaavat urheilijat, jotka täyttävät ne ehdot, jotka
Suomen Uimaliitto on asettanut osanotto-oikeuden edellytykseksi.



Hämeentie 105 A, FI-00550 Helsinki
Tel. +358 44 5490 300, Fax +358 40 787 8213
finnish.swimming@uimaliitto.fi www.uimaliitto.fi

3.2. Jos osanotto-oikeuden edellytyksenä on tietyn tulosrajan saavuttaminen, se tulee saavuttaa taitouinnin
asiantuntijaryhmän asettamissa rajoissa.

3.3. Kukin kilpailija saa uida omassa ja/tai vanhemmassa ikäryhmässä.

4. Tuomarit ja toimitsijat
4.1. Taitouinnin asiantuntijaryhmä päättää kilpailunjohtajan järjestävän seuran esityksestä.

4.2. Muut kilpailun tarvittavat toimitsijat määrää järjestävä seura.

4.3. Kilpailunjärjestäjän on taattava, että kussakin kilpailussa on riittävä määrä tuomareita.
4.3.1.Osallistuvan seuran tulee tuoda mukanaan tuomari/t ja se on mainittava kilpailukutsussa,

tuomarimäärät
1-3 uimaria 1 tuomari (vähintään B-taso)
4-10 uimaria 2 tuomaria (molemmat vähintään B-taso)
11-20 uimaria 3 tuomaria (kaksi oltava vähintään B-taso ja yksi C-taso)
yli 20 uimaria 4 tuomaria (kaksi oltava vähintään B-taso ja kaksi C-taso)

5. Kilpailujen osallistujamaksut
5.1. Osallistujamaksut kaikissa Suomen kansallisissa arvokilpailuissa ovat maksimissaan liiton kulloinkin

voimassa olevan hinnaston mukaisia.

6. Kilpailun tulokset
6.1. Kilpailunjohtaja tarkistaa tulokset ja hyväksyy ne välittömästi kunkin kilpailujakson jälkeen.

6.2. Välittömästi palkintojenjaon jälkeen tulokset jaetaan seuroille sähköisesti. Tulokset toimitettava samalla
myös Uimaliittoon.

7. Palkinnot ja palkintojenjako
Liiton arvokilpailuissa saavutetaan SM-arvo (tai vastaava muu arvokilpailu) seuraavasti.

7.1. SM-mitalit jaetaan:
Osallistujia/joukkueita 1 kpl, ei SM-arvoa (tai vastaavaa)

Osallistujia/joukkueita 2 kpl, SM-arvo (tai vastaava) sijalla 1.

Osallistujia/joukkueita 3 kpl, SM-arvo (tai vastaava) sijoilla 1.-2.

Osallistujia/joukkueita vähintään 4 kpl, SM-arvo (tai vastaava) sijoilla 1.-3.

7.2. Mitalit
Tässä dokumentissa mainituissa taitouinnin kansallisissa arvokilpailuissa käytetään Suomen Uimaliiton
virallisia mitaleja.

7.3. Muut palkinnot
Järjestävä seura voi jakaa myös muita palkintoja mitalien lisäksi, kuten
esim. yhteistyökumppanien tuotteita. Palkinnot pitää olla kuitenkin
kyseiselle ikäluokalle sopivia ja urheiluhengen mukaisia.

7.4. Palkintojenjakotilaisuus
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7.4.1.Palkintojenjako tapahtuu arvokkuutensa mukaisesti selkeästi osoitettavilla palkintokorokkeilla.
Mikäli sellaisia ei ole saatavilla, voidaan alustaksi laittaa esim. matto.

7.4.2.Arvokilpailujen palkintojenjaon taustana on Uimaliiton yhteistyökumppanien lakana tai roll-up –
juliste. Seura voi myös tuoda esille omia yhteistyökumppaneitaan, jotka eivät kuitenkaan saa olla
ristiriidassa Uimaliiton yhteistyökumppaneiden kanssa.

7.4.3.Järjestävä seura huolehtii, että kaikki palkittavat kuvataan ja kuvattavat ovat asiasta
tietoisia/kuvausvalmiita.

8. Seurojen välinen pistekilpailu

Sija Solo Duo Mixed Duo Team Combo
1 24 36 36 60 48
2 22 33 33 55 44
3 20 30 30 50 40
4 18 27 27 45 36
5 16 24 24 40 32
6 14 21 21 35 28
7 12 18 18 30 24
8 10 15 15 25 20
9  8 12 12 20 16
10  6 9 9 15 12
11  4 6 6 10 8
12  2 3 3 5 4

8.1. Osallistujat voivat edustaa Duossa/Mixed duossa/Teamissa/Combossa useampaa seuraa, jolloin saatavat
seurapisteet jaetaan samassa suhteessa kuin osallistujien määrä joukkueen sisällä.

8.2. Duossa, Mixed duossa, Teamissä tai Combossa ikäsarja määräytyy vanhimman uimarin syntymävuoden
mukaan.


