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Uimaliiton vesipallotoiminta 2020->

1) Sarjatoiminta
Yhteyshenkilö sarjavastaava Tua Turunen
Päätökset yhteisesti sarjavastaava, kilpailupäällikkö, urheilutoimenjohtaja
- SM- ja Ikäkausisarjat sekä Suomen Cup
- yhteydenpito kurinpitolautakunnan kanssa

2) Maajoukkuetoiminta
Yhteyshenkilö urheilutoimenjohtaja Ippe Natunen
Päätökset urheilutoimenjohtaja, sarjavastaava
- U15 ja U17 maajoukkuetoiminta
- muun toiminnan käynnistäminen, kun kriteerit täyttyvät

3) Koulutustoiminta
Yhteyshenkilö koulutuspäällikkö Joni Toivola
Päätökset koulutuspäällikkö, urheilutoimenjohtaja, sarjavastaava
- valmentajakoulutukset
- toimitsijakoulutukset
- tuomarikoulutukset
- pelinohjaajakoulutukset
- kansainväliset koulutukset (tällä hetkellä vain erotuomarit)

4) Erotuomaritoiminta
Yhteyshenkilö sarjavastaava Tua Turunen
Päätökset sarjavastaava, kilpailupäällikkö, urheilutoimenjohtaja
- Vesipallosääntöjen käännökset, tulkinnat
- Suomen omat käytännöt/säännöt
- Erotuomareiden/pelinohjaajien ottelukoordinointi Uimaliiton toiminnoissa (perehdytys, varustus, koulutus,
valinnat)
- Erotuomari- ja pelinohjaajakoulutuksen suunnitteluun ja koordinointiin osallistuminen

5) Vesipallon kehittämistoiminta
Yhteyshenkilö sarjavastaava Tua Turunen
Päätökset sarjavastaava, urheilutoimenjohtaja, kilpailu- ja koulutuspäällikkö
- Seurojen tukeminen harrastajamäärien kasvattamisessa
- Uusien seurojen tukitoiminnat (neuvonta, pelinohjaajapalvelu)

Yhteystiedot
Sarjavastaava Tua Turunen, tua.turunen@uimaliitto.fi
Urheilutoimenjohtaja Ippe Natunen, ippe.natunen@uimaliitto.fi
Koulutuspäällikkö Joni Toivola, joni.toivola@uimaliitto.fi
Kilpailupäällikkö Pasi Salonen, pasi.salonen@uimaliitto.fi
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Kilpailutyöryhmä
Kilpailutyöryhmä kehittää uintiurheilun kilpailutoimintaa, varmistaa tasavertaisen kilpailumahdollisuuden kaikille
urheilijoille sekä valvoo ja tulkitsee ylimpänä päättävän toimielimenä uintiurheilun lajisääntöjä ja neuvoo
sääntöasioissa seuroja ja urheilijoita. Työryhmä vastaa kansallisten arvokilpailujen kehittämisestä
tapahtumallisempaan suuntaan strategian mukaisesti.
Esittelijä ja materiaalit
Pasi Salonen, pasi.salonen@uimaliitto.fi, 044 549 0350
Puheenjohtaja
Ville Riekkinen, 040-572 5848, ville.riekkinen@uimaliitto.fi
Jäsenet
Nina Kaarlenkaski, Olli Kantola, Laura Lajunen ja Antti Vilppola
Tehtävät
- päivittää lajien säännöt kansainvälisten sääntöjen mukaisiksi sekä tekee niihin tarvittavat kansalliset tulkinnat
- päättää kansalliset uintiurheilun laji- ja olosuhdesäännöt
- Varmistaa jokaisen lajin kilpailusopimukset sekä Uimaliiton ja kilpailuja järjestävän seuran toimet ja vastuut
- neuvoo ja opastaa seuroja sekä tuomareita laji- ym. säännöissä
- vastaa kansallisten kilpailujen säännöistä ja vesipallon sarjatoiminnan sarjamääräyksistä
- kehittää, seuraa ja arvioi kansallista kilpailujärjestelmää vuosittain
- päättää kaikkien lajien kansallisten arvokilpailujen järjestäjät ja ajankohdat
- nimeää kilpailujen johtajat ja lähettäjät uinnin kansallisiin arvokilpailuihin
- esittää FINA:lle ja LEN:lle tuomariehdokkaat eri uintiurheilulajien kansainvälisiin tuomaritehtäviin
- toteuttaa ja kehittää uinnin tuomari- ja toimitsijakoulutusta yhdessä Uimaliiton koulutuspäällikön kanssa

Kurinpitolautakunta
Kurinpitolautakuntalle kuuluu kurinpitomääräysten tulkinta- ja rankaisuvalta.
Suomen Uimaliiton kurinpitomääräykset
Puheenjohtaja ja materiaalit
Keijo Kiviluoma, keijo.kiviluoma@kolumbus.fi
Varapuheenjohtaja
Tero Matkaniemi
Jäsenet
Heikki Härö, Inga Virtanen ja Markku Nygård

