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UINNIN MESTARUUSKILPAILUSÄÄNNÖT
1

Mestaruuskilpailut uinnissa
Suomen mestaruuskilpailuja ovat
- Suomen mestaruuskilpailut,
- Vammaisuinnin Suomen mestaruuskilpailut,
- Nuorten mestaruuskilpailut
- Suomen lyhyen radan mestaruuskilpailut,
- Vammaisuinnin Suomen lyhyen radan mestaruuskilpailut,
- Suomen lyhyen radan mestaruuskilpailut, ja
- Nuorten lyhyen radan mestaruuskilpailut.
Lisäksi muissa liiton järjestämissä kilpailuissa, jossa uidaan Suomen mestaruuskilpailulaji/-lajeja (esim. SM-viestit),
noudatetaan mestaruuskilpailusääntöjä kyseisten lajien osalta.
Ikäkausimestaruuskilpailuja ovat
- Ikäkausimestaruusuinnit,
- Lyhyen radan ikäkausimestaruusuinnit,
- Rollouinnit,
- Pitkän radan masters-mestaruuskilpailut, ja
- Lyhyen radan masters-mestaruuskilpailut.

2

Järjestäminen
Mestaruuskilpailut järjestää Suomen Uimaliitto tai sen jäsenseura tai seurayhtymä, jolle liitto on järjestämisoikeuden antanut.
Seuran tai seurojen tulee hakea mestaruuskilpailujen järjestämisoikeutta vähintään kaksi vuotta ennen kilpailuja
helmikuun loppuun mennessä Suomen Uimaliitolta.
Suomen Uimaliitto perii kilpailujen järjestäjiltä kilpailulupamaksun, jonka suuruuden liiton hallitus vuosittain vahvistaa kunkin mestaruuskilpailun osalta.
Mestaruuskilpailut pidetään liiton kilpailutyöryhmän määräämänä aikana. Mestaruuskilpailut pidetään, ellei kilpailutyöryhmä toisin päätä:
uinnin Suomen mestaruuskilpailut, Nuorten mestaruuskilpailut ja Vammaisuinnin mestaruuskilpailut kevätkaudella,
uinnin Suomen lyhyen radan mestaruuskilpailut, Nuorten lyhyen radan mestaruuskilpailut ja Vammaisuinnin
lyhyen radan mestaruuskilpailut syyskaudella,
Viestien Suomen mestaruudet uidaan joko mestaruuskilpailuissa tai jonkin muun, Uimaliiton kilpailutyöryhmän määräämän kilpailun, yhteydessä kyseisen kilpailun lajiohjelman mukaisesti.
Viestien Suomen mestaruuskilpailut katsotaan kuuluvan osaksi kyseistä kilpailua, joiden yhteydessä ne uidaan. Tämän mukaisesti sovelletaan myös peruutus-, yms. sääntöjä mestaruuskilpailusääntöjen mukaisesti.
Ikäkausimestaruusuinnit kesä - heinäkuussa 50 m radalla.
Lyhyen radan ikäkausimestaruusuinnit: loppukilpailut marras-joulukuussa ja aluekilpailut vähintään neljä
viikkoa aikaisemmin, samoina päivinä jokaisella alueella.
Rollo-uinnit kesäkuussa 50 metrin radalla.
Lyhyen radan masters-mestaruuskilpailut maaliskuun viimeisenä kokonaisena viikonloppuna tai mikäli tuolloin on pääsiäinen, niin viikkoa aiemmin, ja
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Pitkän radan masters-mestaruuskilpailut lokakuun viimeisenä kokonaisena viikonloppuna.
Mestaruuskilpailut pidetään liiton kilpailutyöryhmän määräämässä paikassa.
Mestaruuskilpailut pidetään, ellei liiton kilpailutyöryhmä toisin päätä, aina hallissa/uimalassa, jossa on vähintään
8 rataa. Ikäkausimestaruuskilpailut, masters-mestaruuskilpailut (lyhyt/pitkä rata) ja Rollo-uinnit sekä näiden kaikkien mahdolliset aluekilpailut voidaan järjestää myös hallissa/uimalassa, jossa on vähintään 6 rataa.
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Osanotto-oikeus
Suomen Mestaruuskilpailuihin Suomessa voivat ottaa osaa Yleismääräysten kohdassa 7 § KILPAILUT JA OSANOTTO-OIKEUS SUOMESSA kohdassa 1 määritellyt kilpailijat.
Osanotto-oikeus kuhunkin kilpailuun määritellään erikseen kyseisen kilpailun kilpailukutsussa. Mikäli osanottooikeuden edellytyksenä on tietyn tulosrajan saavuttaminen, se on saavutettava kahden vuoden sisällä kilpailun
ilmoittautumispäivästä. Ellei ed. mainittu kaksi vuotta sisällä kahta edellistä vastaavaa kilpailua, pidennetään
näyttöikkunaa kattamaan kyseiset kilpailut.
Tulosrajan saavuttaminen oikeuttaa ottamaan osaa vain asianomaiseen lajiin, muttei muihin lajeihin. Tulosraja on
saavutettava virallisissa kilpailuissa. (Katso Yleismääräykset).
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Tuomarit ja toimitsijat
Suomen Uimaliitto määrää kilpailunjohtajan kuhunkin mestaruuskilpailuun. Muut tuomarit ja toimitsijat määrää
järjestävä seura tai seurayhtymä. Mestaruuskilpailuissa on oltava kohdan § 2.1 mukaiset toimitsijat. Uimaliitto voi
tarvittaessa nimetä myös kilpailunjohtajat, lähettäjät sekä valvomonjohtajan.
Mestaruuskilpailuissa on käytettävä täysautomaattista ajanottoa. Lähtökorokkeilla on oltava reaktiolevyt.
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Kilpailukutsu
Kilpailukutsu mestaruuskilpailuihin on julkaistava vähintään 6 kuukautta ennen kilpailuja Suomen Uimaliiton verkkosivuilla.
Kilpailukutsun sisällön suhteen noudatetaan uinnin kilpailusääntöjen yleisiä määräyksiä, minkä lisäksi kutsusta
pitää käydä selville asianomaisia mestaruuskilpailuja koskevat erityismääräykset.
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Ilmoittautuminen
Uimari, jolla on edustuskelpoisuus Suomen Uimaliiton jäsenseurassa, ilmoittaa hänen seuransa.
Ilmoittautuminen on tehtävä Uimaliiton sähköisessä ilmoittautumisjärjestelmässä. Jos uimarilla ei ole edustusoikeutta Suomen Uimaliiton alaisessa seurassa, hän voi ilmoittautua kirjeellä tai sähköpostilla. Mikäli ilmoittautuminen tehdään sähköpostilla, on vastaanottajan varmistettava sähköpostin perille tulo. Ilmoittautumisessa on noudatettava lajiohjelman mukaista järjestystä ja numerointia.
Viestijoukkueiden kokoonpanot tulee nimetä ilmoittautumisen yhteydessä. Joukkueelle ilmoitetaan paras, ilmoitettavan joukkueen uimareiden virallisista henkilökohtaisista ajoista laskettu aika. Ilman aikaa ei voi ilmoittautua. Jos joukkueen kokoonpano muuttuu siitä, millä kokoonpanolla joukkue on ilmoitettu kilpailuihin, tulee joukkueen muutos hyväksyttää kilpailunjohtajalla. Viestijoukkueen kokoonpanon muutos ei vaikuta viestijoukkueen
ilmoitettuun aikaan.
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Viestijoukkueeseen voidaan vaihtaa uimari, jolla ei ole henkilökohtaista lajia, myös ilmoittautumisajan jälkeen.
Joukkueen lopullinen uintijärjestys pitää ilmoittaa tuntia ennen ko. kilpailujakson alkamista.
Ilmoittautumisaika mestaruuskilpailuihin päättyy 9 vuorokautta ennen ensimmäisen kilpailuvuorokauden alkamista. Kilpailuohjeiden mukainen jälki-ilmoittautuminen on mahdollista kilpailun ensimmäisen jakson peruuttamisaikaan asti. Tällöin jälki-ilmoittautumismaksu on 5-kertainen osallistumismaksu (ks. kohta 7.).
Ilmoittautuessa Masters-mestaruusuinteihin, jos 400 metrillä tai sitä pidemmillä matkoilla uimarilla tai viestilajeissa joukkueella ei ole uitua aikaa, tulee uimarille tai joukkueelle ilmoittaa arvioitu aika. Ilmoitus tulee tehdä
ilmoittautumisajan puitteissa tai ilmoittautumista ei rekisteröidä.
Seuran tulee nimetä joukkueenjohtaja viimeistään joukkueenjohtajien kokouksessa. Tämä henkilö vastaa kyseisen
kilpailun aikaisien alkuerien, välierien ja loppukilpailupaikkojen peruutuksista ja vahvistuksista sekä viestijoukkueen kokoonpanomuutosten ilmoittamisesta.
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Osanottomaksu
Suomen Uimaliiton liittohallitus vahvistaa vuosittain osanottomaksun mestaruuskilpailuihin.
Osanottomaksu on suoritettava jokaisen uimarin ja jokaisen viestijoukkueen jokaisesta lajista.
Osanottomaksu suoritetaan ilmoittautumisen perusteella kilpailukutsussa mainitulla tavalla. Maksut menevät
kilpailujen järjestäjälle tai sopimuksen mukaan.
Osanoton peruuntuminen ei vapauta maksuvelvollisuudesta ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen paitsi, jos
peruutus on kirjallisena perillä kilpailukutsussa mainitussa osoitteessa ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Seurat ovat vastuussa maksujen suorittamisesta. Jos seuran osanottomaksu on maksamatta joko kokonaan tai
osittain kilpailujen alkamishetkellä ja sitä ei kehotuksesta huolimatta välittömästi suoriteta, suljetaan kaikki seuran uimarit tai joukkueet kilpailuista.

8

Peruutukset
Uimarin tai viestijoukkueen osanotto yhteen tai useampaan lajiin voidaan peruuttaa. Peruutus on tehtävä kirjallisesti kutsussa mainitulla tavalla. Ilmoittautumisajan päättymiseen asti peruutus tehdään sähköisessä ilmoittautumisjärjestelmässä. Peruutus voidaan tehdä järjestäjille tuntia ennen asianomaisen lajin jaksoa. Jos peruutus tehdään myöhemmin kuin yhtä tuntia ennen asianomaisen lajin jaksoa, peruutusmaksu on ilmoittautumismaksu kolminkertaisena.
Loppukilpailu- tai välieräpaikka voidaan peruuttaa alkuerän jälkeen. Peruutus on tehtävä kirjallisesti kutsussa mainitulla tavalla. Loppukilpailu- tai välieräpaikan peruutus on tehtävä 15 minuutin kuluessa asianomaisen kilpailujakson viimeisen lajin päättymisestä. Peruutus on tehtävä kirjallisesti ja sanotussa ajassa jätettävä kilpailunjohtajalle tai kilpailusihteerille. Loppukilpailupaikkansa peruuttaneen uimarin tai joukkueen tilalle pääsee alkuerissä tai
jos uidaan välierät, välierissä karsiutuneista paras. Järjestäjän on ensi tilassa ilmoitettava asiasta seuran joukkueenjohtajalle henkilökohtaisesti tai kutsulla mainitulla tavalla. Joukkueenjohtajan tulee joko peruuttaa tai vahvistaa kyseinen paikka.
Peruutuspaikalta nostetaan välierään tai loppukilpailuun korkeintaan alkukilpailun jälkeen sijalla 24 oleva.
Peruutuksen kautta tarjottava paikka välierään tai loppukilpailuun on otettava vastaan 5 min kuluessa tarjouksesta. Ajan päätyttyä paikan tarjoaminen siirtyy autom. seuraavalle, mikäli paikkaa ei ole otettu vastaan.
Tarkemmista peruutusohjeista ilmoitetaan asianomaisen kilpailun kilpailuohjeissa.
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Mikäli lajissa on vain A-finaali, vaaditaan loppukilpailun pääsevien uimareiden lisäksi osallistumisvahvistus myös
kahdelle (2) varauimarille. Varauimareiden status kuitenkin poistuu, kun loppukilpailujakso alkaa, jonka jälkeen
mahdollisten peruutusten tullessa ei kyseisiä paikkoja enää täytetä. Jos lajissa on A- sekä B-finaali, ei varauimareita nimetä vaan mahdolliset A-loppukilpailun peruutukset täytetään B-loppukilpailun uimareista.
Lähtölistat tehdään ja julkaistaan ennen kunkin jakson alkua peruutusajan umpeuduttua.
Uimari, joka jää pois jonkin lajin alkuerästä tai loppukilpailuista, eikä hän ei ole peruuttanut osanottoaan edellä
mainitulla tavalla, ei sinä päivänä ole oikeutettu osallistumaan mihinkään lajiin. Lisäksi peritään uimarin seuralta
peruutusmaksu kolminkertaisena (=ilmoittautumismaksu yhdeksänkertaisena).
Sellainen uimari, joka peruuttamatta osanottonsa on jäänyt jostakin henkilökohtaisesta lajista pois, ei samana
päivänä ole oikeutettu uimaan edes viestiä.
Jos uimarit saavuttavat saman ajan, ja keskinäisen paremmuuden selvittämiseksi heidän tulisi uida uusintauinti,
uimareiden edustajat voivat sopia keskinäisen sijoituksen ilman uusintauintia tai lajin peruutusta.
Suomen Uimaliiton liittohallitus voi rangaista lisäksi uimaria tai seuraa, joka ilman asianmukaista ilmoitusta jää
pois kilpailuista tai jostakin kilpailujen lajista.
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SM-arvo
Lajin SM-arvoon vaaditaan vähintään 2 uimaria tai joukkuetta.
Mitaleita ja seurapisteitä jaetaan seuraavasti uimareille:
a)
b)
c)
d)

Jos lajissa on kaksi uimaria, ainoastaan sijalla 1 oleva saa mitalin ja kyseisen sijan seurapisteen.
Jos lajissa on kolme uimaria, saa sijoilla 1-2 olevat mitalin ja kyseisen sijan seurapisteet.
Jos lajissa on neljä uimaria, saa sijoilla 1-3 olevat mitalin ja kyseisen sijan seurapisteet.
Jos lajissa on enemmän kuin neljä uimaria, saa sijoilla 1-3 olevat mitalin ja seurapisteitä jaetaan enintään kahdeksalle.

Mitalit ovat kilpailutyöryhmän vahvistamat. Mitalit kustantaa järjestäjä tai sopimuksen mukaan.
Jos jossakin lajissa palkintosijoille päässeistä kahdella tai useammalla on sama sijoitus, annetaan kaikille näille
samanarvoinen mitali. Vastaavasti jätetään tällöin alemmanarvoinen mitali tai alemmanarvoiset mitalit jakamatta.
Mikäli viestijoukkueen kokoonpano muuttuu mahdollisten alku- ja loppukilpailuiden välillä, on kaikki joukkueen
eri kokoonpanoissa uineet uimarit oikeutettuja mahdolliseen loppukilpailumitaliin.
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Ikäkausikilpailuiden ja masters-kilpailujen erityispiirteet
Alla olevat erityispiirteet koskevat kohdissa 2.4 d), e), f), g) ja h) mainittuja kilpailuja
Suomen Uimaliiton viralliset ikäsarjat on määrätty asianomaisten kilpailujen ohjeissa.
Osanotto-oikeus määräytyy sen iän perusteella, joka uimarilla on kilpailuvuoden joulukuun 31. päivä.
Ikäkausi- ja masters-mestaruuskilpailuissa uimarit saavat osallistua henkilökohtaisissa lajeissa vain syntymävuotensa mukaisen ikäluokan kilpailuihin. Ikäkausikilpailuiden viesteissä uimari saa osallistua myös korkeampaan
ikäsarjaan.
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Masters-mestaruuskilpailut voidaan järjestää myös avoimina, jolloin niihin voivat osallistua kaikki FINAn alaisten
uimaseurojen jäsenet.
Kohdissa 2 d) ja e) mainituissa Ikäkausimestaruusuinneissa ja niiden mahdollisissa aluekilpailuissa uimarit sijoitetaan aikojen perusteella eriin ikäsarjaan katsomatta, kuumat erät uidaan kuitenkin ikäsarjoittain erikseen, vanhin
ikäsarja viimeisenä.
Jokaisen ikäsarjan ja jokaisen lajin kolmelle parhaalle jaetaan Suomen Uimaliiton hyväksymät palkinnot.
Kohdassa 2 e) mainittujen lyhyen radan ikäkausimestaruusuintien erityispiirteet:
Kilpailut uidaan aluekilpailuina ja loppukilpailuina siten, että ikäsarjat T-10, T-11, P-11 ja P-12 osallistuvat
vain aluekilpailuihin (koskee myös viestejä) ja heidän tuloksensa kootaan valtakunnallisesti. Näissä ikäsarjoissa jaetaan aluekilpailukohtaiset palkinnot sekä valtakunnallisten tulosten perusteella kahdeksalle parhaalle diplomi.
Loppukilpailuihin pääsee henkilökohtaisissa lajeissa 16 parasta ja viesteissä 8 parasta joukkuetta riippumatta
siitä, uidaanko kilpailut 8- tai 6-rataisessa hallissa.
Huom. 1 Jos kilpailut uidaan 6-rataisessa hallissa, ui ensimmäisessä erässä viisi (5) uimaria, toisessa erässä
viisi (5) uimaria ja kolmannessa erässä kuusi (6) uimaria.
Huom. 2 Viestijoukkueiden kokoonpano voidaan vaihtaa alue- ja loppukilpailujen välillä.
Huom. 3 Aluekilpailuiden tuloskoonnin jaetulla sijalla olevat otetaan mukaan loppukilpailuun niin henkilökohtaisissa kuin viestilajeissa, mikäli sijoitus on henkilökohtaisessa lajissa 16 tai viestilajissa 8.
Uimaliitto julkaisee loppukilpailuihin päässeistä uimareista listan verkkosivuillaan. Loppukilpailupaikan voi
peruuttaa 3 vrk:n kuluessa aluekilpailuiden päättymisestä, peruutukset on tehtävä Uimaliittoon. Tämän jälkeen peruuttaminen on sallittua vain erittäin pakottavista syistä ja varasijoilta näiden tilalle otetaan mukaan
järjestyksessä enintään kolme seuraavaa uimaria aina loppukilpailua edeltävään tiistai-iltaan asti. Tämän
jälkeen uimareita ei oteta varasijoilta mukaan, vaikka peruutuksia tulisikin.
Huom. 1 loppukilpailun starttimaksuvelvoite määräytyy 3 vrk: kuluessa aluekilpailuiden päättymisestä.
Mahdolliset tämän jälkeen tehtävät erittäin pakottavista syistä tehdyt peruutukset eivät vaikuta maksuvelvoitteeseen.
Kohdissa 2 f) ja g) mainituissa masters-mestaruuskilpailuissa ratajärjestys tehdään siten, että 200 m ja sitä pidemmät matkat sijoitetaan aikojen perusteella. Muissa lajeissa ratajärjestys tehdään ikäsarjoittain vanhimmasta nuorimpaan. Peräkkäisiä ikäsarjoja voidaan yhdistää samaan erään, mikäli erässä on tilaa. Kunkin ikäsarjan kuuma erä
tulee olla sijoitettuna yhteen kokonaiseen erään, vaikka seuraavassa erässä olisi yksittäisiä ratoja tyhjänä.
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Lajit
Aamun alkuerissä käytetään aina ylilähtöä ellei kyseessä ole jonkun suorana loppukilpailuna uitavan lajin tai ikäsarjan kuuma erä.
Suomen mestaruus- ja nuorten mestaruuskilpailut
Vapaauinti
Selkäuinti

Miehet / P18
50m, 100m, 200m, 400m,
800m, 1500m
50m, 100m, 200m

Naiset / T17
50m, 100m, 200m, 400m,
800m, 1500m
50m, 100m, 200m
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Rintauinti
Perhosuinti
Sekauinti
Vapaauinti
Sekauinti
Sekajoukkue

50m, 100m, 200m
50m, 100m, 200m
50m, 100m, 200m
50m, 100m, 200m
200m, 400m
200m, 400m
Viestit
4x50m, 4x100m, 4x200m
4x50m, 4x100m, 4x200m
4x50m, 4x100m
4x50m, 4x100m
Vuorovuosin 4x50m vapaauinti ja 4x50 sekauinti (ei nuorten sarjoissa).
Parittomina xxxxx
Nuorten lajit uidaan suorina loppukilpailuina.

Suomen lyhyen radan mestaruus- ja nuorten mestaruuskilpailut
Miehet

Naiset

Selkäuinti

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

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

Rintauinti

50m, 100m, 200m

50m, 100m, 200m

Perhosuinti

50m, 100m, 200m

50m, 100m, 200m

Sekauinti

100m, 200m, 400m

Vapaauinti

100m, 200m, 400m
Viestit
4x50m, 4x100m, 4x200m

Sekauinti

4x50m, 4x100m

4x50m, 4x100m

Sekajoukkue

Vuorovuosin 4x50m vapaauinti ja 4x50 sekauinti (ei nuorten
sarjoissa)
Parittomina xxxxx

Vapaauinti

4x50m, 4x100m, 4x200m

Nuorten lajit uidaan suorina loppukilpailuina.

Suomen nuorten mestaruuskilpailut

Selkäuinti
Rintauinti
Perhosuinti
Sekauinti

Miehet / P18
50m, 100m, 200m, 400m,
800m, 1500m
50m, 100m, 200m
50m, 100m, 200m
50m, 100m, 200m
200m, 400m

Naiset / T17
50m, 100m, 200m, 400m,
800m, 1500m
50m, 100m, 200m
50m, 100m, 200m
50m, 100m, 200m
200m, 400m

Vapaauinti
Sekauinti

Viestit
4x50m, 4x100m, 4x200m
4x50m, 4x100m

4x50m, 4x100m, 4x200m
4x50m, 4x100m

Vapaauinti
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Kilpailut uidaan suorina loppukilpailuina.
Suomen lyhyen radan nuorten mestaruuskilpailut
Miehet
50m, 100m, 200m, 400m,
800m, 1500m
50m, 100m, 200m
50m, 100m, 200m
50m, 100m, 200m
100m, 200m, 400m

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

Viestit
Vapaauinti
4x50m, 4x100m, 4x200m
Sekauinti
4x50m, 4x100m
Kilpailut uidaan suorina loppukilpailuina.

4x50m, 4x100m, 4x200m
4x50m, 4x100m

Vapaauinti
Selkäuinti
Rintauinti
Perhosuinti
Sekauinti

Ikäkausimestaruuskilpailut
T-13, T-14, T-15, P-14, P-15 ja P-16:
100 vu, 200 vu, 800 vu, 100 su, 200 su,
100 ru, 200 ru, 100 pu, 200 pu, 200 sku, 400 sku
viestit:
T-15, P-16:
4 x 100 vuv, 4 x 100 skuv
2 T+ 2 P T-15/P-16: 4 x 50 m vuv, 4 x 50 m skuv
Kilpailut uidaan suorina loppukilpailuina.
Lyhyen radan ikäkausimestaruuskilpailut
T-10, P-11:
uidaan vain aluekilpailuissa:
50 vu, 200 vu, 50 su, 50 ru, 50 pu, 100 sku
T-11, P-12:
uidaan vain aluekilpailuissa:
100 vu, 400 vu, 100 su, 100 ru, 50 pu, 200 sku,
4x50 m vuv 2T+2P, 4x50 m skuv 2T+2P
T-12, P-13:
100 vu, 400 vu, 100 su, 100 ru, 100 m pu, 200 sku
T-13, T-14, P-14, P-15:
100 vu, 200 vu, 800 vu, 100 su, 200 su, 100 ru, 200 ru, 100 pu, 200 pu, 200 sku, 400 sku
T-15, P-16:
100 vu, 200 vu, 800 vu, 100 su, 200 su, 100 ru, 200 ru, 100 pu, 200 pu, 200 sku, 400 sku,
4x50 m vuv 2T+2P, 4x50 m skuv 2T+2P, 4x100 m vuv, 4x100 m skuv
Rollo-uinnit
ROLLOUINTIEN LAJIT
T-10, P-11: 50 pu, 50 su, 50 ru, 100 vu, 200 sku, 2T+2P 4 x 50 vuv
T-11, P-12: 100 vu, 200 vu, 400 vu, 50 su, 100 su, 50 ru, 100 ru, 50 pu, 200 sku, 4 x 50 vuv
T-12, P-13: 100 vu, 400 vu, 100 su, 100 ru, 100 pu, 200 sku, 4 x 100 vuv, 4 x 100 skuv, 2T+2P 4 x 100 vuv
Masters-mestaruuskilpailut (lyhyt/pitkä rata)

20.12.2017
Lajit, joista lajiohjelma muodostuu:
Miehet ja naiset:
50 VU, 100 VU, 200 VU, 400 VU, 800 VU, 1500 VU
50 SU, 100 SU, 200 SU
50 RU, 100 RU, 200 RU
50 PU, 100 PU, 200 PU
100 SKU (25 m radalla), 200 SKU, 400 SKU
viestit:
4x50 VUV
4x50 SKUV
4x100 VUV
4x100 SKUV
4x200 VUV
Sekajoukkue(2N+2M) viestit
4x50 VUV
4x50 SKUV
4x100 VUV
4x100 SKUV
12

Seurapisteet
Kilpailukohtaisesti lasketaan seurapisteitä jokaisen lajin loppukilpailuista seuraavasti:
1. sija
2. sija
3. sija
4. sija
5. sija
6. sija
7. sija
8. sija

9 pistettä
7 pistettä
6 pistettä
5 pistettä
4 pistettä
3 pistettä
2 pistettä
1 piste

Viesteissä seuran pisteet ovat kaksinkertaiset.
SUOMEN UIMALIITON KIERTOPALKINNOT
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YLEISTÄ
Muissa mestaruuskilpailuissa ja valtakunnallisissa kilpailuissa kilpaillaan seurojen kesken niistä kiertopalkinnoista,
jotka Suomen Uimaliiton hallitus on kilpailuihin hyväksynyt.
Suomen Uimaliiton hallitus vahvistaa kiertopalkintojen säännöt.
Kiertopalkinnon voittaja on Suomen Uimaliitolle vahingonkorvausvastuussa, jos palkinto häviää, rikkoutuu tai turmeltuu.
Kiinnityksen saa kunakin vuonna se seura, jonka pistemäärä on suurin. Toissijaisesti ratkaisee mestaruuksien
määrä kaikki lajit huomioon ottaen, sen jälkeen kakkossijojen määrä jne.

20.12.2017
Kukin kiinnityksen saaja on velvollinen kustannuksellaan kaiverruttamaan palkintoon vuosiluvun, seuran lyhennyksen ja pistemäärän sekä palauttamaan kiertopalkinnon seuraaviin kilpailuihin.
Palkinnon omaksi saamisen (ei Kalevan Malja) ratkaisee palkintokohtaiset säännöt.
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PALKINTOKOHTAISET SÄÄNNÖT
KALEVAN MALJA
Palkinnon on lahjoittanut Vakuutusyhtiö Kaleva Suomen Uimaliitolle v. 1927 seurojen väliseksi kiertopalkinnoksi,
kilpailtavaksi Suomen Uintimestaruuskilpailuissa.
Palkinto on ikuisesti kiertävä.
POHJANTÄHTI MALJA
Palkinnon on lahjoittanut Pohjantähti Suomen Uimaliitolle v. 2012 seurojen väliseksi kiertopalkinnoksi, kilpailtavaksi Suomen lyhyen radan mestaruuskilpailuissa.
Palkinto on ikuisesti kiertävä.
ESPOO-MALJA
Palkinnon on lahjoittanut Uinti Espoo – Esbo Sim ry Suomen Uimaliitolle v. 2005 seurojen väliseksi kiertopalkinnoksi, kilpailtavaksi nuorten Suomen mestaruuskilpailuissa.
Palkinto on ikuisesti kiertävä.
TAMPERE-LAUTANEN
Palkinnon on lahjoittanut Uinti Tampere ry Suomen Uimaliitolle v. 2013 seurojen väliseksi kiertopalkinnoksi, kilpailtavaksi Suomen lyhyen radan nuorten mestaruuskilpailuissa.
Palkinto on ikuisesti kiertävä.
SATALAUTANEN
Palkinnon on lahjoittanut Suomen Uimaliiton perustajajäsenet Suomen Uimaliitolle satavuotisjuhlan kunniaksi v.
2006 seurojen väliseksi kiertopalkinnoksi. Palkinnosta kilpaillaan lyhyen radan ikäkausimestaruus-uinneissa.
Palkinto on ikuisesti kiertävä.
SILJA MALJA
Palkinnon on lahjoittanut Tallink Silja Suomen Uimaliitolle v. 2014 seurojen väliseksi kiertopalkinnoksi, kilpailtavaksi Rollo-uinneissa.
Palkinto on ikuisesti kiertävä.
MASTERS-MALJA
Luovutetaan lyhyen radan Masters-mestaruuskilpailuiden parhaalle suomalaiselle seuralle.
RAMIN MALJA
Luovutetaan pitkän radan Masters-mestaruuskilpailuiden FINA pisteiden mukaan parhaalle pitkän vapaauintimatkan nais- / miesuimarille vuorovuosin. (Pariton vuosi naiselle, parillisena miehelle).
POSEIDON MALJA

20.12.2017
Luovutetaan pitkän radan Masters-mestaruuskilpailuiden parasta Masters-henkeä osoittavalle seuralle. Palkittavan seuran valitsevat järjestävä seura sekä Kilpailutyöryhmä yhdessä.
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VANHAT PALKINNOT
SAMPO MALJA
Palkinnosta kilpailtiin Suomen lyhyen radan mestaruuskilpailuissa ajalla 2002–2011. Palkinnon sai omakseen se
seura, jolla oli eniten kiinnityksiä palkintoon näiden kymmenen vuoden aikana. Jos kahdella tai useammalla seuralla oli sama määrä kiinnityksiä, palkinnon saa kiinnitysvuosinaan eniten pisteitä saavuttanut seura.
INSIGNIA MALJA
Palkinnosta kilpailtiin Rollo-uinneissa ajalla 2008–2012. Palkinnon sai omakseen se seura, jolla oli eniten kiinnityksiä palkintoon näiden viiden vuoden aikana. Jos kahdella tai useammalla seuralla oli sama määrä kiinnityksiä, palkinnon sai kiinnitysvuosinaan eniten pisteitä saavuttanut seura.
CULTOR CUP
Palkinnosta kilpailtiin Nuorten mestaruusuinneissa. Palkinnon on luovuttanut XX

