
Sääntöseminaari 2017
Osallistujien kysymykset



Montako ajanottajaa tai mitä laitteistoa tarvitaan
virallisen ajan saavuttamiseen? ts. Ennätys- ja
tilastoajan ero.

KK1



Dia 2

KK1 FINAn sääntö 2.8.1 It is advisable that there shall be three (3) timekeepers for each lane.
Keijo Kiviluoma; 26.3.2017



Ajanotto ja mikä on järjestys? Levy, backup,
video, käsiaika, Isän/äidin Nokia
kamerakännykkä, kovaääninen valmentaja
vaiko mummon käkikello?

KK2

KK11



Dia 3

KK2 Levy, video, backup, käsiaika, valmentajan aika
Keijo Kiviluoma; 26.3.2017

KK11 Keijo Kiviluoma; 2.4.2017



Selkäuintiavustin. Miten varpaat tulee olla?
Kaikki varpaa seinässä/ajaottolevyssä vai
riittääkö yksi varvas molemmista jaloista?

KK4



Dia 4

KK4 Yksi varvas vähintään molemmista jaloista
Keijo Kiviluoma; 26.3.2017



Olen lähettäjänä kisoissa ja huomaan uimarin
uivan sääntöjen vastasesti. Kerroin asiasta
kilpailunjohtajalle. Kilpailunjohtajan kommentti
oli toisessa tapauksessa että katsotaan mitä
ratatuomari sanoo. Ratatuomari ei nähnyt ko
tilannetta koska oli toisessa päässä rataa.
Uimarinuinti hyväksyttiin. Toisessa tapauksessa
kilpailunjohtaja ei myöskään hylännyt uimaria
vaikka virhe oli kerrottu kilpailunjohtajalle.
Tapauksissa eri kilpailunjohtajat. Eli kysymys.
Pitääkö ja voiko lähettäjä ilmoittaa KJ:lle
tapahtuneista virheistä ja miten KJ:n pitäisi
niihin suhtautua? Eli voidaanko uimari hylätä
lähettäjän näkemistä virheistä?

KK5



Dia 5

KK5 Kukin pysyköön lestissään. Lähtö on lähettäjän vastuulla.
Keijo Kiviluoma; 26.3.2017



Kun valmentajat ja vanhemmat ovat molemmat
kilpailunjohtajan kanssa eri mieltä hylkäyksen
perusteesta. Erityisesti silloin, kun asiallinen
puhe ei mene läpi. Käytännön esimerkkejä
tilanteen selvittämiseksi.

KK6



Dia 6

KK6 Jos tilanne eskaloituu, on heille annettava mahdollisuus tuoda tilanne KTR:n käsittelyyn, ellei muu auta.
Keijo Kiviluoma; 26.3.2017



Pienten sarjassa (esim. 9-11v) lähdössä 'Paikoille' komennon jälkeen
ottaessaan lähtöasentoa yksi uimari 'heiluu' eikä pysähdy. Lähettäjä
odottaa kyseisen uimarin pysähtymistä ja lähtömerkki näin hiukan
viivästyy. Yksi uimari 'hermoilee' ja ottaa varaslähdön ja vierestä toinen
uimari seuraa perässä. Tässä vaiheessa lähettäjä ehtii reagoida
tilanteeseen ja keskeyttää lähetyksen ja komentaa uimarit alas. Sillä
välin kolmaskin uimari alkaa kallistua eteenpäin samalla hetkellä kuin
lähettäjä kuuluttaa 'Uimarit alas' mutta osuu siis veteen vasta
komennon jälkeen. Kysymys: ketkä hylätään vai saako joku jatkaa.
Yleisemminkin voisi kysyä että hylätäänkö lähdön keskeytyksen
yhteydessä aina kaikki ennen lähtömerkkiä altaaseen tippuneen vai
missä tapauksessa uimari saa nousta uudelleen pallille kun starttia
jatketaan.

KK7



Dia 7

KK7 Lähettäjän herkkupala.
Keijo Kiviluoma; 26.3.2017



Saisiko tarkennuksen Rollo-ikäisten
uimapukusäännön voimassa oloon? Onko
lisenssikausi vai kalenterivuosi rajana? Mikäli
rajana olisi lisenssikausi sääntö vaikuttaisi Rollo-
uinteihin, mutta ei enää syksyn IKM-uinteihin.
Kalenterivuotta käytettäisiin vain ikäluokkien
määrittelyyn.

KK8
KK12



Dia 8

KK8 Kalenterivuosi kuten muissakin ikärajoissa.
Keijo Kiviluoma; 28.3.2017

KK12 Eli syyskuusta lähtien tytöt 2005 ja jälkeen syntyneet ja pojat 2004 ja jälkeen syntyneet. Vuoden 2018 alusta tytöt 2006 ja
pojat 2005.
Keijo Kiviluoma; 2.4.2017



Uusi Rollo-ikäisten uimapukusääntö on erittäin
hankala seurattava kilpailunjohtajalle. Onko
mitään ohjeistusta miten tulisi toimia kisoissa
(keräily, lähtö, maaliintulo, altaastanousu.) Kuka
tarkastaa missäkin vaiheessa?



En tiedä, kuuluuko tämä aihe I-luokan tuomarien murheisiin, mutta toivoisin, että
jossain yhteydessä keskusteltaisiin kilpailukutsun laatimisesta ja tulkinnasta.
Säännöissähän kerrotaan melko tarkasti, mitä kutsun täytyy sisältää, mutta miten
laatia niin yksiselitteinen kutsu, etteivät esim. ikäsajat (niiden tulkinta) muodostu
ongelmallliseksi. Käytännön esimerkki: Kilpailussa uidaan tietyssä lajissa aamulla
ikäsarjoissa T13, T15 ja N. Kutsussa kerrotaan, että T13-sarja uidaan suoraan finaalina,
T-15-sarjassa ja N-sarjassa karsitaan aamulla ja uidaan finaalit illalla. T13-sarjaan
kuuluva uimari ui aamulla niin kovan ajan, että T15-sarjassa uituna se oikeuttaisi
finaaliin. Syrjäyttääkö tämä nopea 13-vuotias hitaamman 15-vuotiaan finaalista?
Kutsussa ei ole spesifisesti kerrottu, että tiettyyn ikäluokkaan saavat osallistua
ainoastaan tiettyinä vuosina syntyneet uimarit, mutta Grodanissa/Octossa tämä
määritelmä on tehty. Kutsussa ei myöskään mainita, että nopeammat 13-vuotiaat
syrjäyttäisivät hitaammat 15-vuotiaat finaalista. Ratkaisu ongelmaan on tietysti laatia
kutsu niin yksiselitteiseksi, ettei tuollaisia ongelmia synny, mutta käytännössä aika
harvoissa kutsuissa (Suomessa) ikäsarjat on kutsussa määritelty
syntymävuosiperusteisesti.

KK13



Dia 10

KK13 Riippuu siitä, voiko uimari osallistua vain oman ikäluokan sarjoihin.
Keijo Kiviluoma; 2.4.2017



1. - Sallitaanko rintauinnissa puolikas ylimääräinen käsiveto maaliin tullessa potkun kanssa tai ilman
potkua? 2. - Olisi hyvä kerrata: Sw6.4 Käännös ei alkanut heti vatsalleen kääntymisen jälkeen. 3. -
Miten uimarin on toimittava startissa, jos toimitsija liikuskelee häiritsevästi starttipallin lähettyvillä?
- Onko vain tyydyttävä kohtaloon ja startattava, vai voiko esim. käden nostolla keskeyttää startin? 4.
- Protestilomake, sen täyttämien. Käsitteleekö kilpailunjohtaja protestin yksin, vai muiden
kilpailujohtajien kesken? - Mistä protestilomakkeen voi tulostaa? 5. - Suomen Uimaliitto on tehnyt
linjauksen nuorten uimareiden uima-asujen käytöstä. Rajoitus koskee alle 14-vuotiaita poikia ja alle
13-vuotiaita tyttöjä. 13v ja sitä nuorempien poikien, sekä 12v ja sitä nuorempien tyttöjen uima-asun
lahkeen pituus ei saa yltää reiden puolivälin alapuolelle. Käyttökielto on voimassa, vaikka uisi
vanhempien uimareiden sarjassa. Sääntömuutos tulee voimaan 1.9.2017. - Miksi näin?   - Miksei
vanhempien sarjassa saa käyttää? (Eiväthän nuoret uimarit ole tasavertaisessa asemassa uidessaan
vanhempia uimareita vastaan!).  - Onko uimari pojan täytettävä 14v ja tytön 13v ennen kuin reiden
puolivälin alapuolelle olevaa uimapukua voi käyttää, vai riittääkö että samana vuonna täyttää vuosia
poika 14v ja tyttö 13v.

KK9



Dia 11

KK9 1. Kyllä
2. SU käännöksen opettelu
3. Riippuu tilanteesta, ei suositeltavaa
4. Vastuullinen kilpailunjohtaja
5. Siirtymäaika, koskee sitä vuotta kun täyttää.
Keijo Kiviluoma; 31.3.2017



6. - Täyttääkö käännösvalvojat hylkäysehdotuksen, vai kilpailunjohtaja? - Muuttuuko
käytäntö tulevaisuudessa. 7. - Saako uintikilpailuissa yhdistää tyttöjä ja poikia
(miehiä/naisia) samaan starttiin missään tapauksessa, vaikka molemmilla olisi omat
sarjat? (uimareille tämä järjestely sopisi) Esim. 1500 vu, molemmissa sarjoissa yksi uimari.
Halli menee kiinni, ja vesipalloilijoilla alkaa vuoro. Vain yksi erä ehdittäisiin uimaan. -
Mikäli ei, mitä tapahtuu jos kieltoa rikotaan? 8. - WinGrodan 2. Ottavatko seurat uuden
version käyttöön kaikkialla Suomessa saman aikaisesti, vai päättävätkö seurat itsenäisesti
milloin uusi järjestelmä otetaan käyttöön. - Onko ohjelmiston päivitys ja koulutus seuroille
ilmaista? 9. - Saako/voiko uinnin sääntökirjaa, sekä uinnin hylkäyssyyt korttia ladattua
englanniksi uimaliiton sivuilta. 10. - Missä menee kirittämisen rajat? *Katsomosta
huutaminen, käsien heiluttaminen uinnin aikana tai koko uinnin ajan. *Altaan reunalla
huutaminen, käsien heiluttaminen uinnin aikana tai koko uinnin ajan. *Toisen seuran
uimarille merkkien näyttäminen huutaminen, ja kirittäminen jotta paha kilpakumppani
hylättäisiin.

KK10



Dia 12

KK10 6. Arvokilpailuissa kilpailunjohtaja
7. Ei
8. Tietääkö Antti?
9. FINAn säännöt
10. Kirittämistä ei kilpailualueella
Keijo Kiviluoma; 31.3.2017


