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Uintiurheilun säännöissä käytetään seuraavia FINA:n sääntöjen mukaisia lyhennyksiä:

GR

= General Rules

= Uintiurheilun yleismääräykset

SW

= Swimming Rules

= Uintisäännöt

SWAG

= Age Group Rules – Swimming

= Uinnin ikäkausisäännöt

OWS

= Open Water Swimming Rules

= Avovesiuintisäännöt

D

= Diving Rules

= Uimahyppyjen säännöt

DAG

= Age Group Rules – Diving

= Uimahyppyjen ikäkausisäännöt

WP

= Water Polo Rules

= Vesipallosäännöt

SS

= Synchronized Swimming Rules

= Taitouintisäännöt

SSAG

= Age Group Rules - Synchronized Swimming

= Taitouinnin ikäkausisäännöt

MR

= Masters Rules

= Masters-kilpailujen säännöt

MGR

= Masters General Rules

= Masters-kilpailujen yleismääräykset

MSW

= Masters Swimming Rules

= Masters-kilpailujen uintisäännöt

MOWS

= Masters Open Water Swimming Rules

= Avovesiuinnin masters-kilpailujen säännöt

MD

= Masters Diving Rules

= Masters-kilpailujen uimahyppysäännöt

MWP

= Masters Water Polo Rules

= Masters-kilpailujen vesipallosäännöt

MSS

= Masters Synchronized Swimming Rules

= Masters-kilpailujen taitouintisäännöt

FR

= Facilities Rules

= Suorituspaikat

MED

= Medical Rules

= Terveysmääräykset

DC

= Doping Rules

= Dopingsäännöt
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YLEISMÄÄRÄYKSET
Nämä yleismääräykset ovat perusohjeita FINA:n uinti-, avovesiuinti-,
uimahyppy-, High Diving -uimahyppy-, vesipallo-, taitouinti- ja masterskilpailuja varten sekä yhteisiä ohjeita kilpailuedellytysten kehittämiseksi.
Näissä säännöissä tarkoitetaan kilpailijalla sekä mies- että naispuolista
uimaria, avovesiuimaria, uimahyppääjää, vesipallon pelaajaa ja taitouimaria
tai masters-uimaria.
FINA sallii, että näitä sääntöjä saadaan soveltaa jonkun jäsenliiton alueella,
mutta suosittelee, että kaikki jäsenliitot pitävät kiinni näistä määräyksistä
mahdollisimman tarkasti.
SUiL:n huom. Kaikissa Suomessa pidettävissä kilpailuissa noudatetaan
Kansainvälisen Uimaliiton (Federation Internationale de Natation,
lyhennettynä FINA) sääntöjä, yleismääräyksiä ja eri uintiurheilulajien
kilpailusääntöjä sekä Suomen Uimaliiton niihin tekemiä lisäyksiä ja
huomautuksia. Jos sääntöjen, lisäyksien tai huomautusten tulkinnassa on
epäselvyyttä, Suomen Uimaliiton kilpailutyöryhmä ratkaisee ylimpänä
päättävänä elimenä sääntöjen tulkinnat.
SUiL:n huom. Näissä säännöissä tarkoitetaan jäsenseuralla Suomen
Uimaliiton
säännöissä
määriteltyä
yhdistysrekisteriin
merkittyä
urheiluseuraa tai muuta seuraa taikka yhteisöä.
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1§
GR 1

KILPAILUKELPOISUUS

GR 1.1

Kansallisen liiton täytyy rekisteröidä kaikki kilpailijat, jotka
ovat oikeutettuja ottamaan osaa kilpailuihin.

2§
GR 2

KANSAINVÄLISET SUHTEET

GR 2.1

Kilpailu, jonka järjestää kansallinen liitto, alueellinen järjestö
tai seura ja johon osallistuu muita FINA:n alaisia liittoja,
seuroja tai henkilöjäseniä, on kansainvälinen kilpailu.

GR 2.2

Kansallinen liitto ei saa hyväksyä jäsenekseen seuraa, joka
kuuluu toisen maan liittoon.

GR 2.3

Kilpailija, joka väliaikaisesti tai pysyvästi muuttaa toiseen
maahan, voi liittyä kyseisen maan kansallisen liiton seuraan ja
hänen katsotaan kuuluvan kyseisen liiton sääntöjen
alaisuuteen.
SUiL huom.
Ulkomaisen kilpailijan muuttaessa pois
Suomesta hänen edustusoikeutensa suomalaisessa seurassa
säilyy maksimissaan 12 kk tai kunnes hän saa edustusoikeuden
toiseen FINA:n seuraan. Tämä huomautus ei koske Suomen
Uimaliiton mestaruuskilpailuita, joissa osanotto-oikeus
päättyy välittömästi maastamuuton jälkeen.

GR 2.4

Joukkuetta ei saa nimittää maajoukkueeksi, ellei jäsenmaan
liitto ole valinnut sitä.

GR 2.5

Kilpailuissa kilpailijan tai toimitsijan tulee olla edustamansa
maan joko syntyperäinen tai kansalaisoikeuden saanut
kansalainen.
Kansalaisoikeuden
saaneen
kansalaisen
edellytetään kuitenkin asuneen tässä maassa vähintään yhden
vuoden ennen asianomaisia kilpailuja. Kilpailijoiden, joilla
useampia kansalaisuuksia tulee valita urheilijakansalaisuus ja
he voivat edustaa vain tätä maata.
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Lisävaatimuksena urheilijakansalaisuudelle, kun kilpailija tai
toimitsija on oikeutettu edustamaan urheilijakansalaisuuttaan
(kuten FINA:n sääntö C 3.16 on määrittelee), kilpailijan tai
toimitsijan täytyy näyttää toteen erityinen sidos
”urheilumaahansa” yhdellä seuraavista dokumenteista:
1) Kilpailijan tai toimitsijan syntymätodistus ”urheilumaasta”;
tai 2) Todistus nykyisestä asuinpaikasta vähintään 12 kk:n
ajalta ”urheilumaassa” (kuten FINA:n sääntö GR 2.6.1
määrittelee);
tai 3) Kilpailijan tai toimitsijan äidin, isän, isoäidin, tai isoisän
syntymätodistus ”urheilumaasta”.
GR 2.6

Kilpailijan tai toimitsijan, joka on siirtynyt kansallisesta liitosta
toiseen, on täytynyt asua vakinaisesti maassa ja olla
jälkimmäisen liiton sääntöjen alaisuudessa vähintään
kaksitoista kuukautta ennen kuin hän voi edustaa uutta
maatansa.

GR 2.6.1

Todiste asuinpaikasta
1) Asuinpaikka tarkoittaa paikkaa/maata, jossa
kilpailija tai toimitsija ”asuu ja nukkuu” ja missä hän
oleskelee suurimman osan vuodesta
2) Todisteeseen tulee sisältyä dokumentti siitä, että
hakija asuu maassa. Virallisen koulun tai yliopiston
vahvistus, työsopimus tai muu selkeä asiakirja voi
toimia tällaisena dokumenttina.
3) Oikeaksi vahvistettu osoiteilmoitus siitä, että
kilpailija tai toimitsija on asunut uudessa maassa
vähintään 12 kk ennen ensimmäistä edustustaan,
tulee toimittaa FINA:lle.

GR 2.6.2

Todiste edustusoikeudesta
1) Todiste seuran jäsenyydestä uudessa maassa
2) Kansallisen liiton vahvistus asiasta
3) Virallinen
tuloslista
kansallisista
mestaruuskilpailuista, kansallisista, alueellisista tai
kansainvälisistä kilpailuista, jossa hakija on
edustanut uutta seuraansa kohdan GR 2.6
määrittelemänä aikana.
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4) Hakija ei voi edustaa mitään maata siirtymäkauden
aikana
GR 2.7

Kaikki kansallisen liiton vaihdokset täytyy hyväksyttää
FINA:ssa.

GR 2.8

Toimitsijoiden tulee olla voimassa olevilla, kunkin
vesiurheilulajin teknisen komitean hyväksymillä FINAlistoilla voidakseen toimia toimitsijana olympialaisissa ja
maailmanmestaruuskilpailuissa. Nimettyjen toimitsijoiden
tulee olla nimeävän liiton jäseniä. Nimeävän jäsenliiton tulee
hyväksyä nimetyt toimitsijat nimeämislomakkeella.
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3§
GR 3

KILPAILUMATKAT ULKOMAILLA

GR 3.1

Kilpailijoiden, jotka osallistuvat kilpailuihin ulkomailla, tulee
olla FINA:n jäsenliiton tai siihen kuuluvan seuran jäsen. Tämä
koskee myös tuomareita, toimitsijoita, kouluttajia ja
valmentajia.
SUiL:n huom. Suomen Uimaliiton kilpailulisenssi, liiton
seuran edustusoikeus ja jäsenyys antavat oikeuden osallistua
minkä tahansa FINA:n hyväksymän liiton alla tapahtuviin
kilpailuihin kyseisen lisenssikauden aikana Suomen
Uimaliiton jäsenseuraa edustaen. Tarvittaessa Suomen
Uimaliitto voi antaa kirjallisen todistuksen siitä, että kilpailija
on liiton sääntöjen mukaan edustuskelpoinen ja oikeutettu
ottamaan osaa asianomaiseen kilpailuun tai kilpailuihin
tietyssä maassa tiettynä aikana.

GR 3.2

FINA:n jäsenliitto hyväksyy sen alueella pidettävät kilpailut ja
kaikilla kilpailijoilla ja seuroilla täytyy olla oman liittonsa
kilpailulupa.

GR 3.3

Jos esiintyy erimielisyyttä säännöistä, kilpailuissa noudatetaan
sen jäsenliiton tai maanosan järjestön sääntöjä, jonka alaisena
kilpailut
järjestetään.
Olympialaisissa,
maailman
mestaruuskilpailuissa ja FINA:n kilpailuissa noudatetaan
FINA:n sääntöjä
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4§
GR 4

LUVATON KANSSAKÄYMINEN

GR 4.1

Jäsenliitot eivät saa olla minkäänlaisissa urheilusuhteissa
FINA:aan kuulumattomiin tai siitä erotettuihin maihin.

GR 4.2

Kilpailijoiden, toimihenkilöiden, johtajien, tuomareiden,
toimitsijoiden, kouluttajien, valmentajien jne. vaihto FINA:aan
kuulumattomien tai siitä erotettujen maiden kanssa ei ole
sallittua.

GR 4.3

Näytösten,
ja/tai
näyttelyiden,
valmentajakokousten,
harjoitusleirien, kilpailujen jne. pitäminen FINA:aan
kuulumattomien tai siitä erotettujen maiden kanssa on kielletty.

GR 4.4

FINA:n hallitus voi antaa luvan kanssakäymiseen FINA:aan
kuulumattomien tai siitä erotettujen maiden kanssa kohdissa
GR 4.1 - GR 4.3 luetelluissa asioissa.

GR 4.5

Jäsenmaan liiton tulee erottaa jokainen yksityinen henkilö tai
ryhmä, joka rikkoo yllä olevia sääntöjä, vähintään yhdeksi ja
enintään kahdeksi vuodeksi. FINA pidättää itsellään oikeuden
tutkia jäsenmaan tekemä erotuspäätös ja lisätä erotusaikaa
kahteen vuoteen asti riippuen asiaan vaikuttavista olosuhteista.
Jäsenliiton tulee alistua tällaiseen lisäykseen. Jos
yllämainittuja sääntöjä rikkonut yksityinen henkilö tai ryhmä
ei ole jäsenmaan liiton jäsen, hän/se ei voi liittyä jäsenmaan
liittoon kuin aikaisintaan kolmen kuukauden ja enintään
kahden vuoden kuluttua. FINA pidättää itsellään oikeuden
tutkia jäsenliiton tekemä päätös ja lisätä erotusajan kestoaika
kahteen vuoteen asti riippuen asiaan vaikuttavista olosuhteista.
Jäsenliiton tulee alistua tällaiseen lisäykseen.

GR 4.6

Jokaisen kilpailuja järjestävän jäsenliiton on valvottava, että
FINA:n kilpailukelpoisuutta koskevia määräyksiä noudatetaan
tarkasti.
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5§

EDUSTUSKELPOISUUS SUOMESSA

1.

Kilpailija, joka on Suomen kansalainen saa asuinpaikastaan
riippumatta edustaa haluamaansa Suomen Uimaliiton
jäsenseuraa.

2.

Kilpailija saa edustaa kussakin lajissa vain yhtä Suomen
Uimaliiton jäsenseuraa kerrallaan. Eri lajeiksi katsotaan
vesipallon sarjojen eri ikäsarjat sekä taitouinnin eri lajit (Solo,
Duo, Mixed duo, Combo ja Team).
Kilpailija, joka ei siirtymistä edeltävän ja kuluvan
lisenssikauden aikana ole edustanut mitään jäsenseuraa
virallisissa kilpailuissa, saa kuluvalla lisenssikaudella valita
edustamansa
jäsenseuran
kyseisessä
lajissa
ilman
edustuskelpoisuudensiirtoa.

3.

Virallisilla kilpailuilla tarkoitetaan uinnissa niitä Uimaliiton
luvalla järjestetyissä kilpailuissa uituja lajeja, jotka on esitetty
uinnin sääntöjen ”Ennätysmääräykset Suomessa” kohdissa
1.1 - 1.3.
Taitouinnissa, uimahypyissä, High Diving-uimahypyssä ja
avovesiuinnissa virallisella kilpailulla tarkoitetaan niitä
Uimaliiton luvalla järjestetyissä kilpailuissa kilpailtavia lajeja,
joista kilpaillaan myös SM-kilpailuissa tai niihin verrattavissa
olevissa liiton arvokilpailuissa.
Vesipallossa virallisilla kilpailuilla tarkoitetaan Uimaliiton
järjestämää sarjatoimintaa.
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6§

EDUSTUSKELPOISUUDEN SIIRTO

1.

Uintiurheilijan edustuskelpoisuuden siirto tulee voimaan 14
vuorokauden kuluttua siitä, kun Suomen Uimaliitto on
vastaanottanut kirjallisen siirtohakemuksen. Uimaliitto
ilmoittaa virallisen seurasiirtopäivän. Tähän päivään asti
kilpailija edustaa vanhaa seuraansa.
SUiL:n huom. Edustuskelpoisuuden siirto ei kuitenkaan voi
tulla voimaan kesken kilpailun, vaan kilpailija edustaa sitä
seuraa koko kilpailun ajan, jota hän kilpailun alkaessa edusti.

2.

Mikäli seura eroaa Suomen Uimaliitosta, lakkautetaan, tai joku
siirtokohteena olevasta lajiryhmästä poistetaan seuran
ohjelmasta, kohdassa 1 mainittu siirtoaika ei ole voimassa.

3.

Lisenssikauden aikana kilpailija saa siirtyä korkeintaan kaksi
kertaa ja edustaa korkeintaan kolmea seuraa.

4.

Seurasiirrosta peritään rekisteröintimaksu, jonka määrää
Uimaliitto. Rekisteröintimaksu on suoritettava seurasiirtolomakkeessa määrätyn ajan kuluessa.

5.

Jos kilpailijan seurasiirto aiheuttaa seuralle poikkeuksellisia
kuluja, seura voi sopia kilpailijan kanssa kirjallisesti niiden
takaisinmaksusta.

6.

Kilpailija on vapaa siirtymään, ellei hänellä ole seuraa kohtaan
täyttämättömiä
jäsenvelvoitteita,
kausivelvoitteita
tai
kirjallisesti sovittuja muita velvoitteita, tai ellei seura ole
rangaissut häntä kilpailukelvottomuudella, jonka kärsiminen
on kesken. Kielteinen päätös on niissä tapauksissa
perusteltava. Sen jälkeen, kun kilpailija on täyttänyt
velvoitteensa, tai hänen kilpailukelvottomuutensa on
päättynyt, hän on vapaa edustamaan uutta seuraansa.
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SUiL:n huom. Maininta kilpailukelvottomuudesta tarkoittaa
tapausta, jossa seura on antanut kilpailijalle kilpailukiellon
käyttäytymisrikkeen takia. Tässä tapauksessa olisi
kohtuutonta, että kilpailija vaihtamalla seuraa voisi välttyä
rangaistukselta.

7§

KILPAILUT JA OSANOTTO-OIKEUS SUOMESSA

1

Suomen mestaruuskilpailut
Suomen Uimaliitto päättää Suomen mestaruuskilpailujen
järjestämisestä. Liitto myöntää kilpailujen järjestämisoikeudet
yhdelle tai useammalle jäsenseuralleen. Liitto voi myös itse
toimia kilpailujen järjestäjänä tai osajärjestäjänä.
Suomen mestaruuskilpailuihin voivat ottaa osaa kaikki
kilpailijat, jotka ovat Suomen kansalaisia. Tämän lisäksi näihin
kilpailuihin voivat hakemuksesta ottaa osaa vähintään neljä
kuukautta Suomessa kirjoilla olleet ulkomaalaiset, jotka
edustavat Suomen Uimaliiton jäsenseuraa. Hakemukset
liitteineen osoitetaan Suomen Uimaliiton liittohallitukselle,
joka
käsittelee
ne
tapauskohtaisesti.
Myönnetty
osallistumisoikeus on voimassa toistaiseksi, jos Suomessa
kirjoilla olo ei merkittävästi muutu.
Suomen mestaruuskilpailuissa kilpailija edustaa aina sitä
Uimaliiton
jäsenseuraa,
jonka
voimassa
olevat
edustusoikeudet hänellä on. Tällaisella kilpailijalla tulee olla
aina suomalainen kilpailulisenssi.
Liitto on ainoa taho joka voi estää kilpailijan osallistumisen
yleismääräysten kohdassa 6§ 7 johtuvista syistä. Mikäli seura,
jonka jäsen kilpailija on, ei myönnä kilpailijalle
edustusoikeutta,
liitto
voi
myöntää
kilpailijalle
osallistumisoikeuden seurattomana.
Suomen Uimaliitto voi rajoittaa osanottoa Suomen
mestaruuskilpailuihin asettamalla osanoton edellytykseksi
tietyt vaatimukset.
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Tarkemmat määräykset Suomen mestaruuskilpailuista
annetaan erityisillä mestaruuskilpailusäännöillä.
SUiL:n huom. Suomen mestaruuskilpailut voidaan myös
järjestää kansainvälisinä, jolloin niihin voi osallistua myös
muiden FINA:an kuuluvien maiden uimaseurojen kilpailijoita
(katso GR 3.1).
2

Muut valtakunnalliset kilpailut
Suomen Uimaliitto päättää myös muista valtakunnallisista
kilpailuista. Tällaisiin kilpailuihin "seurattomilla" on osanottooikeus vain, jos liiton liittohallitus niin päättää. Kilpailuja
koskevien erityismääräysten lisäksi noudatetaan kilpailuissa
soveltuvin osin Suomen mestaruuskilpailujen määräyksiä.
Suomen Uimaliiton päätöksellä järjestettäviä valtakunnallisia
kilpailuja, joita ei lueta Suomen mestaruuskilpailuiksi, ovat
esim. Rollo-uinnit, lyhyen radan Ikäkausimestaruusuinnit,
Ikäkausimestaruusuinnit ja Masters-mestaruuskilpailut.

3

Kansalliset FINA-kilpailut (ent. Kansainväliset kilpailut)
Suomen Uimaliitto myöntää hakemuksesta luvan kansallisten
FINA-kilpailuiden järjestämiseen yhdelle tai useammalle
jäsenseuralleen.
Kansallisiin FINA-kilpailuihin voivat ottaa osaa kaikki
uintiurheilijat, joilla on edustuskelpoisuus jonkin FINA:n
alaisen uimaliiton jäsenseurassa ja joilla on liittonsa lupa ottaa
osaa kilpailuihin.
Kansalliset FINA-kilpailut toimivat aina FINA-näyttökisoina
ja niissä on oltava sääntöjen määräämä minimimäärä
toimitsijoita. Suomen Uimaliitto nimeää kilpailunjohtajan,
sekä tarvittaessa lähettäjän.
Kilpailut ilmoitetaan LEN:in kalenteriin. Kilpailuista on oltava
englanninkielinen kutsu.

4

Kansalliset kilpailut
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Suomen Uimaliitto myöntää hakemuksesta luvan kansallisten
kilpailujen
järjestämiseen
yhdelle
tai
useammalle
jäsenseuralleen.
Suomessa kansallisiin kilpailuihin voivat ottaa osaa kaikki
uintiurheilijat, joilla on edustuskelpoisuus jonkin FINA:n
alaisen uimaliiton jäsenseurassa. Tällöin kilpailut eivät ole
LEN:in kalenterissa ja ne ovat esimerkiksi pohjoismaisten
seurojen välistä yhteistoimintaa.
5

Kutsukilpailut
Kansalliset FINA-kilpailut sekä kansalliset kilpailut voidaan
järjestää myös kutsukilpailuina, jolloin kilpailuihin kutsutaan
henkilökohtaisissa lajeissa nimetyt uimarit ja viesteissä
nimetyt seurat.
Kutsukilpailuihin voivat ottaa osaa vain kilpailukutsussa
nimetyt uintiurheilijat sekä viesteissä nimetyt seurat. Muilta
osin noudatetaan kansallisia FINA-kilpailuita tai kansallisia
kilpailuja koskevia määräyksiä.
SUiL:n huom. Kutsukilpailujen järjestämisoikeutta haetaan
aina Suomen Uimaliitolta. Kutsukilpailuun ei voida kutsua
esim. tietyn seuran kaikkia uimareita, vaan kutsutut on aina
nimettävä.

6

Muut kilpailut
Myös muut uintiurheilukilpailut ovat virallisia, jos järjestäjänä
toimii liiton jäsenseura tai –seurat, sekä kilpailuille on saatu
järjestämislupa Suomen Uimaliitolta. Uintikilpailuissa
kilpailunjohtajalla on oltava voimassa oleva I-luokan
tuomarikortti, sekä asianmukaisia toimitsijoita on oltava
sääntöjen määräämä määrä. Kilpailuiden järjestämisoikeutta
on haettava Suomen Uimaliitolta viimeistään 7 vuorokautta
ennen kilpailuita. Hakemukseen on liitettävä täydellinen
kilpailukutsu.
Kaikilla virallisiin kilpailuihin osallistuvilla kilpailijoilla tulee
olla kilpailulisenssi.
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SUiL:n huom.
Sääntöjen mukaisia muita kilpailuita ovat esim. seurojen
sisäiset
kilpailut,
kaupunkiottelut,
tietyn
alueen
mestaruuskilpailut, ym. Näitä kilpailuita ei tule järjestää
samanaikaisesti samalla alueella järjestettävän ja samalle
kohderyhmälle tarkoitetun Suomen Uimaliiton myöntämän
kansallisen kilpailun tai kansallisen FINA-kilpailun kanssa.
Muista kilpailuista ei tulisi periä osallistumismaksua.

7

Kilpailuluvan hakeminen
Kilpailulupa kansallisten FINA-kilpailujen tai kansallisten
kilpailujen järjestämiseksi on haettava Suomen Uimaliitolta
kunkin vuoden helmikuun loppuun mennessä. Kansallisen
FINA-kilpailun kilpailulupahakemukseen on liitettävä
täydellinen kilpailukutsu suomeksi ja englanniksi.
Kilpailuluvat haetaan kalenterivuosittain.
Suomen Uimaliitto myöntää kansallisten FINA-kilpailuiden ja
kansallisten
kilpailuiden kilpailuluvat sekä
päättää
kilpailuiden ajankohdat kalenterikokouksessaan, johon voivat
osallistua
kaikki
Suomen
Uimaliiton
jäsenseurat.
Kalenterikokouksen tavoitteena on sopia kilpailuiden
ajankohdista siten, ettei samalla alueella pidetä samalle
kohderyhmälle
tarkoitettuja
kilpailuja samaan
aikaan. Kalenterikokouksen jälkeen kilpailuajankohtia ei voi
muuttaa, ellei uuden ajankohdan edellisen, kyseisen ja
seuraavan viikon järjestäjiltä tule erikseen kysyttyä lupaa
siirtoon. Sama toimintamalli on käytössä myös
kalenterikokouksen jälkeen esitettävissä uusissa kilpailuissa ja
niiden ajankohdissa.
Ainoastaan kalenterikokouksessa hyväksyttyjen ja edellä
mainitulla tavalla hyväksyttyjen kilpailuiden kilpailukutsut
julkaistaan Suomen Uimaliiton kotisivuilla.

8

Kilpailulupamaksu
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Suomen Uimaliitto perii myöntämästään kilpailuluvasta
erityisen maksun, joka suuruudeltaan on porrastettu kilpailujen
luonteen mukaisesti.
9

Kilpailulisenssit
Suomen Uimaliitolla on voimassa kilpailulisenssijärjestelmä.
Kilpailulisenssiin sisältyy myös kilpailuja ja harjoituksia
koskeva
tapaturmavakuutus.
Tarkemmat
määräykset
lisenssijärjestelmästä antaa liiton hallitus.
Jokaisella
kilpailijalla
(uimarilla,
uimahyppääjällä,
vesipalloilijalla ja taitouimarilla), joka Suomen Uimaliiton
jäsenseuraa edustaen ottaa osaa viralliseen uintiurheilukilpailuun, on oltava voimassa oleva kilpailulisenssi ja
voimassa oleva vakuutus (paitsi masters yli 70 v).
Kilpailulisenssi on voimassa, kun sitä koskeva maksu on
oikein maksettu (tili ja viitenumero) ja tieto maksetusta
lisenssistä on rekisteröitynyt liiton sähköiseen lisenssi- ja
edustusoikeusjärjestelmään.
Suomen Uimaliiton hallitus voi päättää, että lisenssipakkoa ei
ole sellaisessa viestiuintikilpailuissa, jossa joukkueet käsittävät
vähintään kymmenen uimaria.

10

Osallistumisedellytykset
Suomen Uimaliitolla on oikeus rajoittaa osanottoa Suomen
mestaruuskilpailuihin ja muihin valtakunnallisiin kilpailuihin
asettamalla osanoton edellytykseksi tietyt vaatimukset, kuten
tulosrajat tai luokkavaatimukset. Tarkemmat määräykset on
annettu mestaruuskilpailusäännöissä.
Muissa kilpailuissa on kilpailujen järjestäjillä oikeus asettaa
tulosrajat.

11

Osanottomaksut
Suomen Uimaliitto vahvistaa vuosittain osanottomaksun
Suomen mestaruuskilpailuihin. Tarkemmat määräykset
annetaan mestaruuskilpailusäännöissä.
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Kilpailun järjestäjällä on muissa kilpailuissa oikeus periä
osanottajilta palkinto- ym. kulujen peittämiseksi tietty
osanottomaksu, joka suoritetaan jokaisen kilpailijan ja
joukkueen jokaisesta lajista. Osanoton peruuttaminen ei
vapauta osanottomaksun maksuvelvollisuudesta, paitsi jos
peruutus on suoritettu ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Suomen Uimaliitto vahvistaa vuosittain suurimmat sallitut
osanottomaksut.
12

Kilpailukutsut

a)

Kilpailukutsu Suomen mestaruuskilpailuihin ja muihin valtakunnallisiin kilpailuihin on julkaistava Suomen Uimaliiton
kotisivuilla.

b)

Kilpailukutsu kutsukilpailuihin on toimitettava kutsutuille
uimareille, viestien osalta seuroille, vähintään kolme päivää
ennen kilpailuja.

c)

Kilpailukutsu
muihin
kilpailuihin
on
toimitettava
asianomaisille seuroille vähintään kolme päivää ennen
kilpailuja.

d)

Uintikilpailun kilpailukutsu on esitetty uinnin säännöissä 2 §
kohta 4.

e)

Kansallisia FINA-kilpailuja ja kansallisia kilpailuja koskevat
kutsut tulee julkaista Suomen Uimaliiton kotisivuilla. Kutsu
kansallisiin kilpailuihin on toimitettava Suomen Uimaliittoon
syyskauden (1.9.-31.12.) kilpailuiden osalta viimeistään 31.7.
ja kevätkauden (1.1.-30.8.) kilpailuiden osalta viimeistään
30.11.

f)

Kilpailukutsussa mainittu lajijärjestys on sitova.

g)

Kilpailukutsujen julkaisemisesta huolehtii järjestäjä.

h)

Suomen Uimaliitto voi lisätä, sovittuaan asiasta kilpailujen
järjestäjän kanssa, kilpailuihin ylimääräisiä lajeja. Tieto näistä
lajeista on toimitettava asianomaisille viimeistään viikkoa

Yleismääräykset 17
____________________________________________________________________________

ennen kilpailua.
8§
GR 5

KILPAILUPUKU

GR 5.1

Uintivarusteiden (uima-asun, uimalakin ja uimalasien) täytyy
olla moraalisesti hyväksyttäviä ja asianomaiseen lajiin
soveltuvia, eikä niissä saa olla mitään symboleja, joita voidaan
pitää loukkaavina.

GR 5.2

Uima-asun täytyy olla läpinäkymätön. On sallittua käyttää
kahta (2) uimalakkia.

GR 5.3

Kilpailunjohtajalla on oikeus sulkea kilpailuista kilpailija,
jonka uima-asu tai symbolit eivät täytä sääntöjä.

GR 5.4

Ennen kuin mitään uimapukua, jossa on uusi malli, koostumus
tai materiaali, voidaan käyttää kilpailuissa, uimapuvun
valmistajan on alistettava asia FINA:n käsiteltäväksi ja saatava
FINA:n hyväksyntä.
SUiL:n huom. Muutoin uima-asusta määrätään FINA:n by
laws (BL 8) säännöissä.

9§
GR 6

MAINOSTAMINEN

GR 6.1

Logot ovat sallittuja jokaisessa uima-asusteessa ja
allasvarusteessa, eli esimerkiksi uimapuvussa, lakissa, laseissa,
verryttelyasuissa, toimitsijoiden asusteissa, jalkineissa,
pyyhkeissä ja kasseissa, jos ne täyttävät säännön BL 7
vaatimukset. Kaksiosaista uimapukua pidetään tässä
tapauksessa yhtenä uima-asuna. Kilpailijan nimeä, kotimaan
lippua tai maan lyhennettä ei pidetä mainoksena.
SUiL:n huom. Kohdat GR 6.1 ja BL 7 koskevat olympialaisia,
maailmanmestaruuskilpailuja ja FINA:n kilpailuja. Nämä
rajoitukset koskevat Suomessa järjestettäviä kilpailuita vain
siltä osin, mitä niissä on määrätty uima-asun suhteen.
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GR 6.2

Mitään ihoon maalattuja mainoksia ei sallita.

GR 6.3

Tupakkaa, alkoholia tai urheiluvedonlyöntiä ei saa mainostaa.

10 §
GR 7

KORVAAMINEN, HYLKÄÄMINEN JA PERUUTUS

GR 7.1

Kuka tahansa ilmoitettu kilpailija voidaan vaihtaa toiseen
ilmoitettuun kilpailijaan joukkueen johtajien kokouksessa.
Jokaisen joukkueen on oltava edustettuna joukkueen johtajien
kokouksessa, muutoin joukkueelle määrätään 100 Sveitsin
frangin suuruinen sakko.

GR 7.2

Jos muissa kilpailuissa, paitsi vesipallossa, kilpailija tai
joukkue ei halua osallistua johonkin välierään tai
loppukilpailuun joihin hän on päässyt, hänen/joukkueen tulee
peruuttaa osanottonsa kolmenkymmenen (30) minuutin
kuluessa sen lajin alkukilpailuista tai välieristä, jossa
hän/joukkue selviytyi jatkoon. Jos uimari peruu
osallistumisensa alkuerään/-kierrokselle joukkueen johtajien
kokouksen jälkeen tai välieristä tai loppukilpailusta yli
kolmekymmentä (30) minuuttia uimiensa alku- tai välierien
jälkeen, hänen liittonsa on maksettava ilman selityksiä FINA:n
rahastonhoitajalle sata (100) Sveitsin frangia; viestin, parin,
joukkueen tai yhdistelmän ollessa kyseessä summa on kaksi
sataa (200) Sveitsin frangia.
SUiL:n
huom.
mestaruuskilpailuissa

Katso

peruutukset

Suomen

GR 7.3.

Jos
joukkue
peruuttaa
osanottonsa
FINA:n
vesipalloturnauksesta milloin tahansa arvonnan päättymisen
jälkeen ja ilman järjestelykomitean lupaa, niin FINA:n hallitus
sakottaa joukkuetta 8000 Sveitsin frangilla, josta 6000 Sveitsin
frangia menee järjestäjälle ja lisäksi joukkue suljetaan pois
kaikista turnauksista vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja
enintään kahdeksi vuodeksi.

GR 7.4.

Jos uinnissa, uimahypyissä tai taitouinnissa välieriin tai
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loppukilpailuun osallistunut kilpailija hylätään mistä hyvänsä
syystä, mukaan luettuna lääketieteellinen tarkastus, hänen
sijoituksensa saa seuraavaksi sijoittunut ja kaikki seuraavaksi
alemmilla sijoituksilla olevat kilpailijat välierissä tai
loppukilpailussa siirtyvät yhden sijan ylöspäin. Jos
hylkääminen tapahtuu palkintojen jaon jälkeen, palkinnot
palautetaan ja annetaan asianomaisille kilpailijoille ottaen
huomioon yllä oleva.
GR 7.5.

Kilpailijan tekemä virhe voidaan jättää huomioimatta, jos se
johtuu toimitsijan tekemästä virheestä.
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11 §
GR 8

TUPAKOIMISKIELTO
Tupakointi on kiellettyä kaikissa kansainvälisissä kilpailuissa
ennen kilpailuja ja niiden aikana alueilla, jotka on tarkoitettu
kilpailijoille.
SUiL:n huom. Tupakointikielto koskee kaikkia Suomessa
pidettäviä kilpailuja. Mitä on sanottu tupakasta, koskee myös
nuuskaa.

12 §
GR 9
OLYMPIALAISET
MAAILMANMESTARUUSKILPAILUT
UINNIN LYHYEN RADAN MAAILMANMESTARUUSKILPAILUT
JA FINA:N KILPAILUJEN YLEISET MÄÄRÄYKSET

GR 9.1

Organisaatio

GR 9.1.1

Ainoastaan
FINA:lla
on
oikeus
järjestää
maailmanmestaruuskilpailut ja FINA:n kilpailut uinnissa,
uimahypyissä, High Diving -uimahypyissä, vesipallossa,
taitouinnissa ja avovesiuinnissa. Sanoja "maailman-" ja
"FINA" ei saa käyttää minkään uima-, avovesiuinti-,
uimahyppy-, vesipallo- tai taitouintikilpailun yhteydessä ilman
FINA:n suostumusta.

GR 9.1.2

Ensimmäiseksi, toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneiden
kilpailijoiden maiden liput nostetaan salkoihin ja voittajan
kansallislaulu
(lyhennettynä
kuten
olympialaisten
erityismääräyksissä esitetään) esitetään sekä yksilö- että
joukkuelajeissa. Tämä sääntö ei koske masters-uimareiden
maailmanmestaruuskilpailuja.
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GR 9.1.3

FINA:n hallituksella on oikeus laatia kaikki tällaisten
kilpailujen toimeenpanemista ja järjestelyjä koskevat säännöt
ja ohjeet. Kaikki FINA:n hallituksen laatimat ohjeet tulee
julkaista ja tiedottaa yhtä vuotta ennen kilpailujen
avajaispäivää.

GR 9.2

Protestit

GR 9.2.1

Protestit ovat mahdollisia

a)

jos kilpailuja koskevia sääntöjä ja määräyksiä ei noudateta,

b)

jos muut olosuhteet vaarantavat kilpailut ja/tai kilpailijat,

c)

kilpailunjohtajan päätöksiä vastaan. Protestia ei kuitenkaan voi
tehdä tosiasioita vastaan.

SUiL:n huom. Protestia ei sallita tehtävänsä edellyttävän tuomarikortin
omaavan tuomarin tai toimitsijan sellaisia ratkaisuja vastaan, jotka koskevat
sijoituksia tai hylkäämisiä.
GR 9.2.2

Protesti täytyy toimittaa:

a)

kilpailunjohtajalle,

b)

kirjallisesti virallisella lomakkeella (FINA),

c)

protestin voi toimittaa kilpailunjohtajalle vain joukkueen
johtaja,

d)

samalla maksettava protestimaksu on 500 Sveitsin frangia tai
sitä vastaava summa. (Suomessa 80 €),

e)

protesti on tehtävä 30 minuutin kuluessa asianomaisesta
suorituksesta tai ottelusta.

Jos protestin syy havaitaan ennen tapahtumaa, protesti täytyy tehdä ennen
kuin lähtö tapahtuu.
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GR 9.2.3

Protestit ratkaisee kilpailunjohtaja. Jos hän hylkää protestin,
hänen täytyy perustella päätöksensä. Joukkueen johtaja voi
vedota juryyn, jonka päätös on lopullinen. Olympialaisissa ja
maailmanmestaruuskilpailuissa kunkin lajin komissio
käsittelee protestit ja antaa suosituksensa jurylle.
SUiL:n huom. Suomessa ei kilpailuihin nimetä jurya.
Kilpailunjohtajan tekemästä ratkaisusta on oikeus 14 päivän
kuluessa valittaa Suomen Uimaliiton kilpailutyöryhmälle.

GR 9.2.4

Jos protesti hylätään, protestimaksu annetaan kilpailujen
järjestäjille. Jos protesti hyväksytään, maksu palautetaan.

GR 9.2.5

Uimahypyissä voidaan esittää suullinen valitus. Sen voi tehdä
kilpailija tai joukkueen johtaja välittömästi hypyn,
hyppykierroksen tai kilpailujakson jälkeen. Jos valitusta ei
hyväksytä, voidaan tehdä virallinen protesti (GR 9.2.2).

GR 9.3

Jury

GR 9.3.1

Olympialaisten ja maailmanmestaruuskilpailujen jury koostuu
läsnä olevista FINA:n hallituksen jäsenistä ja kunniajäsenistä.
FINA:n presidentti ja hänen poissa ollessaan varapresidentti
toimii puheenjohtajana. Kaikissa muissa FINA:n kilpailuissa
juryn puheenjohtajana toimii FINA:n hallituksen edustaja ja
jäseninä läsnä olevat hallituksen tai teknisen komitean jäsenet.
Jokaisella jäsenellä on yksi ääni seuraavassa kappaleessa
esitetyin poikkeuksin ja äänestyksen mennessä tasan,
puheenjohtajan ääni ratkaisee.

GR 9.3.2

Juryn jäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta asiassa,
joka koskee hänen omaa liittoaan. Juryn jäsenellä, joka on ollut
kilpailuissa toimitsijana, ei ole äänioikeutta, jos hänen
päätöstään tai sääntöjen tulkintaansa vastaan on tehty protesti.
Kiireellisessä tapauksessa jury voi äänestää asiassa, vaikka ei
olisi ollut mahdollista kutsua kaikkia jäseniä paikalle. Juryn
päätös on lopullinen.
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GR 9.4

Järjestelytoimikunta

GR 9.4.1

Olympialaisten ja maailmanmestaruuskilpailujen varsinainen
johtaminen on FINA:n valvonnassa.

GR 9.4.2

FINA:n hallitus toimii järjestelytoimikuntana olympialaisissa
ja
maailmanmestaruuskilpailuissa.
Lyhyen
radan
maailmanmestaruuskilpailuiden, avovesiuinnin maailmanmestaruuskilpailuiden,
masters-maailmanmestaruuskilpailuiden, sekä nuorten maailmanmestaruuskilpailuiden ja
kaikkien
muiden
FINA:n
(mestaruus)kilpailuiden
järjestelytoimikunnat nimeävät FINA:n työvaliokunta.

GR 9.4.3

Toimikunta voi lisätä jäsenmääräänsä, jos se pitää sitä
tarpeellisena,
ottamalla
olympialaiset
tai
maailmanmestaruuskilpailut järjestävästä maasta yhden
edustajan.

GR 9.4.4

Järjestelytoimikunta on vastuussa kilpailujen järjestelyistä
kokonaisuudessaan mukaan lukien lajiohjelmien järjestys ja
toimitsijoiden nimittäminen.

GR 9.4.5

Jos joku järjestelytoimikunnan jäsenistä on poissa
olympialaisista tai maailmanmestaruuskilpailuista, jäljellä
olevilla jäsenillä on tarvittaessa oikeus nimittää sijaisia.
Toimikunta on päätösvaltainen kahdentoista jäsenen läsnä
ollessa.

GR 9.4.6

Kun järjestelytoimikunta toimii juryna, noudatetaan sääntöä
GR 9.3.

GR 9.5

Komissiot

GR 9.5.1

Olympialaisten ja maailmanmestaruuskilpailuiden jokaiseen
kilpailulajiin nimitetään komissio, johon kuuluu asianomaisen
teknisen komitean edustaja (hallituksen yhteyshenkilö) ja
kunkin asianomaisen kilpailulajin teknisen komitean
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri.
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GR 9.5.2

FINA:n hallituksen valvonnassa olevan komission tehtävänä
on:

a)

johtaa asianomaisen lajin kilpailuja,

b)

tarkistaa ennen kilpailuja ja niiden aikana kaikki tekniset
välineet ja laitteet,

c)

laatia toimitsijoiden työjärjestys,

d)

tutkia protestit ja valmistella ne jurya varten.

GR 9.6

Ohjelmat

GR 9.6.1

Lajiohjelmat

GR 9.6.1.1 Uinti - maailmanmestaruuskilpailut (25 m)

vapaauinti
selkäuinti
rintauinti
perhosuinti
sekauinti
viestit:
vapaauinti

miehet
50, 100, 200,
400, 1500 m
50, 100, 200 m
50, 100, 200 m
50, 100, 200 m
100, 200, 400 m

naiset
50,100, 200,
400, 800 m
50,100, 200 m
50,100, 200 m
50,100, 200 m
100, 200, 400 m

4 x 50 m, 4 x 100 m,
4 x 50 m, 4 x 100 m,
4 x 200 m
4 x 200 m
sekauinti
4 x 50 m, 4 x 100 m
4 x 50 m, 4 x 100 m
sekajoukkue 4 x 50 m vapaauinti ja
4 x 50 m sekauinti
Sekä 25 m että 50 m altaassa saavutetut ilmoittautumisajat
hyväksytään.Alku- ja välierät voidaan uida kymmentä rataa
käyttäen. Finaalit uidaan kahdeksalla radalla.
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GR 9.6.1.2 Uinti - maailmanmestaruuskilpailut (50 m)

vapaauinti

miehet
50, 100, 200,
400, 800, 1500 m
50, 100, 200 m
50, 100, 200 m
50,100, 200 m
200, 400 m

naiset
50, 100, 200,
400, 800, 1500 m
50, 100, 200 m
50, 100, 200 m
50, 100, 200 m
200, 400 m

selkäuinti
rintauinti
perhosuinti
sekauinti
viestit:
vapaauinti
4 x 100 m, 4 x 200 m
4 x 100 m, 4 x 200 m
sekauinti
4 x 100 m
4 x 100 m
Sekajoukkue 4 x 100 vu ja 4 x 100 skuv
Ainoastaan 50 m altaassa saavutetut ilmoittautumisajat
hyväksytään. Alku- ja välierät voidaan uida kymmentä rataa
käyttäen. Finaalit uidaan kahdeksalla radalla.
GR 9.6.1.3 Uinti - olympialaiset (50 m)

vapaauinti

miehet
50, 100, 200,
400, 800, 1500 m
100, 200 m
100, 200 m
100, 200 m
200, 400 m

naiset
50, 100, 200,
400, 800, 1500 m
100, 200 m
100, 200 m
100, 200 m
200, 400 m

selkäuinti
rintauinti
perhosuinti
sekauinti
viestit:
vapaauinti
4 x 100 m, 4 x 200 m
4 x 100 m, 4 x 200 m
sekauinti
4 x 100 m
4 x 100 m
Sekajoukkue 4 x 100 skuv
Ainoastaan 50 m altaassa saavutetut ilmoittautumisajat
hyväksytään. Alku- ja välierät voidaan uida kymmentä rataa
käyttäen. Finaalit uidaan kahdeksalla radalla.

GR 9.6.1.4 Uimahypyt - maailmanmestaruuskilpailut

ponnahduslauta

miehet
1 m, 3 m

naiset
1 m, 3 m

sekajoukkue
3m
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kerrokset
synkrohypyt

10 m
3 m, 10 m

10 m
3 m, 10 m

GR 9.6.1.5 Uimahypyt - olympialaiset

ponnahduslauta
kerrokset
synkrohypyt

miehet
3m
10 m
3 m, 10 m

naiset
3m
10 m
3 m, 10 m

GR 9.6.1.6 High Diving -uimahypyt maailmanmestaruuskilpailut
miehet
27 m

GR 9.6.1.7 Vesipallo
miehet, naiset

GR 9.6.1.8 Taitouinti
naiset
soolo tekninen ohjelma
soolo vapaa ohjelma
duetto tekninen ohjelma
duetto vapaa ohjelma
joukkue tekninen ohjelma
joukkue vapaa ohjelma
vapaa yhdistelmä
Highlight-ohjelma

naiset
27 m

10 m
3 m, 10 m
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naiset ja miehet
sekaduetto tekninen ohjelma
sekaduetto vapaa ohjelma
GR 9.6.1.9 Taitouinti - olympialaiset
naiset
duetto tekninen ohjelma
duetto vapaa ohjelma
joukkue tekninen ohjelma
joukkue vapaa ohjelma

GR 9.6.1.10 Avovesiuinti - maailmanmestaruuskilpailut
25 km
10 km
5 km

miehet & naiset
miehet & naiset
miehet & naiset sekä sekajoukkue

GR 9.6.1.11 Avovesiuinti - olympialaiset
10 km

miehet & naiset

GR 9.6.1.12 FINA:n hallitus päättää kunkin lajin valinta-ajan ja –
tavan.
GR 9.6.2

Sen jälkeen, kun lajien päiväohjelma on määrätty, sen voi
muuttaa vain FINA:n järjestelytoimikunta ja silloinkin vain
poikkeustapauksissa. Tieto muutoksesta täytyy kiinnittää
viralliselle tiedotustaululle vähintään kaksikymmentäneljä
tuntia ennen kuin muutos astuu voimaan.

GR 9.6.3

Kilpailut olympialaisissa tapahtuvat päivinä, jotka
kansainvälinen olympiakomitea ja FINA yhdessä määräävät.
Kilpailuissa on aamu-, iltapäivä- ja iltakilpailut.

GR 9.6.4

Kilpailut maailmanmestaruuskilpailuissa tapahtuvat päivinä,
jotka FINA:n hallitus määrää. Kilpailuissa on aamu-, iltapäiväja iltakilpailut.
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GR 9.6.5

Olympialaisten ja maailmanmestaruuskilpailujen normaalien
ohjelmien ulkopuoliset näyttelyt ja näytökset eivät ole suotavia
eikä niitä tule järjestää näiden uintikilpailujen aikana, ellei
FINA toisin valtuuta.

GR 10

Nuorten maailmanmestaruuskilpailut

GR 10.1

FINA voi järjestää nuorten maailmanmestaruuskilpailut
jokaisessa kilpailulajissa FINA:n sääntöjen ja erityisesti
kohdan GR 10 sääntöjen mukaan.

GR 10.2

Nuorten maailmanmestaruuskilpailut järjestetään FINA:n
hallituksen hyväksymän aikataulun mukaan.

GR 10.3

Nuorten
maailmanmestaruuskilpailuissa
järjestetään
dopingkontrolli FINA:n dopingsääntöjen mukaan.

GR 10.4

Nuorten kaikkien maailmanmestaruuskilpailujen järjestelytoimikunnan muodostaa asianomainen FINA:n teknisen
komitean se osa, joka on läsnä kilpailuissa hallituksen
yhdyshenkilön toimiessa puheenjohtajana, jolla on tarvittaessa
ratkaiseva ääni.

GR 10.5

Tuomarit valitsee asianomainen FINA:n komitea ja hyväksyy
FINA:n hallitus tai työvaliokunta.

GR 10.6

Nuorten iät määräytyvät kuten kunkin lajin säännöissä
sanotaan (DAG 2, DAG 3 ja DAG 4, WPAG 2, SSAG 2.2 ja
OWS in BL 9).

By - laws
Toimintaohjeet
FINA:n hallitus on vahvistanut useita eri toimintaohjeita.

