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Kilpailutyöryhmä
- Kansallinen kilpailutoiminta

Olosuhdetyöryhmä

Asiantuntijaryhmät

Uimahyppyjen
asiantuntijaryhmä

Taitouinnin asiantuntijaryhmä

Vesipallon asiantuntijaryhmäHuippu-uintiurheilun
johtoryhmä

Verkostot: Sinettiseurat,
HuimaSeurat,
kouluttajat,

Tuomariklubi

Seura- ja
aluefoorumit

Liittokokous

Lajifoorumit



Kilpailutyöryhmän tehtävät

• Päivittää lajien säännöt kansainvälisten sääntöjen mukaisiksi
sekä tekee niihin tarvittavat kansalliset tulkinnat

• Päättää kansalliset uintiurheilun laji- ja olosuhdesäännöt
• Neuvoo ja opastaa seuroja sekä tuomareita laji- ym.

säännöissä
• Vastaa kansallisten kilpailujen säännöistä ja vesipallon

sarjatoiminnan sarjamääräyksistä
• Kehittää, seuraa ja arvioi kansallista kilpailujärjestelmää
• Päättää kaikkien lajien kansallisten arvokilpailujen järjestäjät

ja ajankohdat



Kilpailutyöryhmän tehtävät

• Vastaa kansallisten arvokilpailujen kehityksestä tehden
yhteistyötä Tuomariklubin kanssa

• Nimeää kilpailujen johtajat ja lähettäjät uinnin kansallisiin
arvokilpailuihin

• Esittää FINA:lle ja LEN:lle tuomariehdokkaat eri uintilajien
kansainvälisin tuomaritehtäviin

• Toteuttaa ja kehittää uinnin tuomari- ja toimitsijakoulutusta
• Tekee yhteistyötä lajien asiantuntijaryhmien kanssa
• Vastaa muista liittohallituksen sille osoittamista tehtävistä



Kilpailutyöryhmä 2017-2018

• Ville Riekkinen (pj, Helsinki)
• Antti Vilppola (vpj, Oulu)
• Krister Fogelberg (Vaasa)
• Nina Kaarlenkaski (Tampere)
• Olli Kantola (Espoo)
• Emilia Uusitalo (liittohallituksen edustaja)
• Riku Riikonen (esittelijä)
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Tuomariklubi

• Kaikkien I-lk:n tuomareiden muodostama verkosto
• sähköpostilista

• Johtoryhmä koordinoi toimintaa
• Tarkkailtavat kilpailut
• Muu toiminta?

• Tuomarineuvosto (tarkkailijat) kokeneita kisajärjestäjiä
• Toiminnan kehittäminen



Tuomariklubin johtoryhmä

• Antti Vilppola (pj, Oulu)
• Harri Leinonen (Tampere)
• Christina Nokkala (Turku)
• Aleksi Rajansuo (Nummela)
• Ville Riekkinen (Helsinki)
• Veikko Ukkola (Kirkkonummi)
• Sami Wahlman (Vantaa)



Tuomariklubin toiminta

• Pohtiva ja neuvoa-antava toimija
• Kilpailuiden järjestäjät
• KTR:lle lausuntoja pyydettäessä
• Valmistelee KTR:lle asioita pyydettäessä

• Päättää vuoden uintikilpailut
• Arvokilpailu
• Kansallinen kilpailu

• Ei päätäntävaltaa muutoin
• Toimii KTR:n alaisuudessa



Tuomariklubin jatko?

• Tarkkailun kehittäminen
• Uudet ja ei arvokisoja järjestävät etusijalle
• Tarkkailu hieman negatiivinen termi
• Mentorointi ja opastus sekä neuvonta kuvaavampaa

• Seminaarit
• Missä, milloin ja miten?

• Muu toiminta
• Ideoita?


