Suomen Uimaliiton kilpailutyöryhmälle
Tämä sääntömuutos astuu voimaan 1.9.2014 alkaen
TAITOUINNIN TUOMARISÄÄNNÖT / Taitouinnin asiantuntijaryhmä 2013
Syyskuussa 2013 voimaan tulleissa FINA-säännöissä määritellään tuomareiden lukumäärä seuraavasti:
• Kuviokilpailuissa kuusi (6) tai (7) tuomaria yhdessä paneelissa, mahdollisuus käyttää yhtä(1),
kahta(2) tai neljää (4) paneelia. Mikäli johonkin paneeliin on saatavilla vain viisi tuomaria, voidaan
kuudennen pisteiksi ottaa viiden muun antamien pisteiden keskiarvo.
• Musiikkiuinneissa (vapaaohjelmat ja tekniset ohjelmat) käytetään FINA:n säännön mukaisesti
kolmea (3) viiden (5) tuomarin paneelia.
• Mikäli johonkin paneeliin tai paneeleihin on saatavilla vain neljä (4) tuomaria, voidaan kansallisissa
kilpailuissa viidennen pisteiksi ottaa neljän muun antamien pisteiden keskiarvo. Jos tuomareita on
saatavilla alle neljä yhtä paneelia kohden, voi yksi tai useampi tuomari arvioida samaa suoritusta
useammassa kuin yhdessä paneelissa.
• Teknisten ohjelmien osalta c-tuomari voi toimia tuomarina siinä paneelissa, joka pisteyttää
ainoastaan vaaditut tekniset elementit.
Tuomarikouluttajina voivat toimia kriteerit täyttävät henkilöt, jotka löytyvät Suomen Uimaliiton kouluttajalistalta. Tuomarikoulutukset tilataan Uimaliitosta ja niihin ilmoittaudutaan Uimaliiton sivujen kautta.
Koulutuksen järjestäjänä voi olla taitouinnin asiantuntijaryhmä tai uimaseura. Tuomarikouluttaja(t )
ilmoittavat koulutukseen osallistuneiden ja vaaditut varjotuomaroinnit läpäisseiden tiedot välittömästi
Uimaliiton sähköiseen rekisteriin. Tuomareina kilpailuissa saavat toimia vain rekisterin mukaiset tuomarit.
Kilpailuun osallistuvat seurat maksavat lähettämiensä tuomareiden kulut. Palkkioita ei makseta. Tuomarit
voivat halutessaan sopia olevansa ensisijaisesti esimerkiksi koulutuksensa maksaneen seuran käytössä,
mutta tuomari ei kuitenkaan kilpailuissa edusta mitään seuraa. Pukeutumisen osalta suositellaan
kokovalkoista asua.
1. TUOMARILUETTELOON NIMETTÄVÄLTÄ HENKILÖLTÄ EDELLYTETÄÄN:
• että hän on täyttänyt 18 vuotta
• tuomarikurssien (myös ulkomailla suoritetut) läpäiseminen ja hyväksytyt varjotuomaroinnit
2. TUOMARIN OIKEUDET TOIMIA TUOMARITEHTÄVISSÄ SUOMESSA:
• valmentaja: taitotasot 1 ja 2
• C-tuomari: taitotasot, kuviokilpailut kansallisissa kilpailuissa
• B-tuomari: taitotasot, kuviokilpailut ja musiikkiuinnit kansallisissa kilpailuissa
• A-tuomari (kansainvälinen Suomessa): kansainväliset kilpailut Suomessa
• kansainvälinen tuomari (G): tuomaritehtävät ulkomailla,
*asiantuntijaryhmä esittää LEN:n ja FINA:n listalle, jotka puolestaan päättävät tuomarin
tason omilla kansainvälisillä listoillaan (G, B tai A).
3. Seurat ovat velvollisia ilmoittamaan kilpailuilmoittautumisten yhteydessä tuomarin tai tuomareita.
Kilpailun järjestävä taho voi halutessaan kilpailukutsussa määrätä sanktion, mikäli seura ei lähetä tuomaria
tai tuomareita. Sanktion suuruus tulee olla sellainen, että sillä voidaan kattaa tuomarin tai tuomareiden
kulut kilpailuun. Lähetettävien tuomareiden lukumäärä määräytyy sen mukaan, kuinka monta uimaria
seurasta osallistuu kilpailuun. Seuraavat määrät ovat ohjeellisia, ja kilpailun järjestäjä voi halutessaan
määritellä ne kilpailukutsussa myös eri tavalla:
• 10 uimaria tai alle: vähintään 1 tuomari
• Yli 10uimaria: vähintään 2 tuomaria
4. KAIKILTA LUOKITELLUILTA TUOMAREILTA EDELLYTETÄÄN:

•

•

aktiivista osallistumista tuomaritoimintaan kansallisissa kilpailuissa. Tuomaripätevyys on voimassa
toistaiseksi, mutta mikäli tuomarin edellisestä arviointisuorituksesta on yli kaksi (2) vuotta, tulee hänen
käydä varjotuomaroimassa vähintään yhdet (1) kilpailut hyväksytysti ennen toimimista virallisena
tuomarina.
Fina-sääntöjen päivittyessä neljän vuoden välein, edellytetään sääntömuutoskoulutukseen
osallistumista. Mikäli tuomari ei osallistu sääntömuutoskoulutukseen, voi hän säilyttää
tuomarointioikeutensa osallistumalla vaihtoehtoisesti uudestaan perustason c- ja b-tuomarikursseille
tai suorittamalla hyväksytysti kaksi (2) varjotuomarointia uusien sääntöjen mukaan käytävissä
kilpailuissa (kuviot ja musiikkiuinnit).

5. TUOMARIN URA:
* toimitsija:
• toimitsijakoulutus: säännöt yleinen osa
*Kilpailunjohtaja
• toimitsijakoulutus: sääntöjen yleinen osa
• Vähintään c-tuomarikurssi ja sääntöpäivityskoulutukset
* C-tuomari:
• teoriakoulutus noin 16h: perusasennot ja asentojen muutokset, voimassaolevat kuviot ja tekniset
osat, taitotasot 1- 6 ja kuviotuomarointi
• 3 hyväksyttyä varjotuomarointia
* B-tuomari:
• Käynyt C-tuomarikurssin
• B-kurssin teoriakoulutus noin 16h: musiikkiuintien (vapaat ja tekniset ohjelmat) arvostelu
• 3 hyväksyttyä varjotuomarointia kaikissa lajeissa
* A-tuomari (Kansainvälinen Suomessa):
• toimii aktiivisesti vuosittain C- ja B-tuomarina kansallisissa ja Suomessa järjestettävissä
kansainvälisissä kilpailuissa.
• käy aktiivisesti täydennyskoulutuksissa
* kansainvälinen tuomari (G):
• toimii aktiivisesti vuosittain kaikissa tuomaritehtävissä sekä Suomessa että ulkomailla.
• käy täydennyskoulutuksissa kotimaassa ja ulkomailla
• Raportoi pyydettäessä vuosittain aktiivisuudestaan FINA:lle /LEN:ille.
6. TUOMARIKOULUTTAJALTA EDELLYTETÄÄN:
• Toimii aktiivisesti vuosittain kaikissa tuomaritehtävissä
• Käy täydennyskoulutuksissa kotimaassa ja ulkomailla
• On kansainvälisten tuomareiden listalla
• On suorittanut hyväksytysti FINA:n kansainvälisen tuomarikoulun
• Kykenee tuottamaan koulutuksissa käytettävää materiaalia, analysoimaan sekä uintisuorituksia että
muiden antamia pisteitä ja antamaan rakentavaa palautetta tuomarikokelaille mielellään
kirjallisesti.
• Tuomarikouluttaja opettaa teoriaosat ja vastaanottaa varjotuomarointisuoritukset.
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