
Uinnin mestaruuskilpailusääntöjen muutokset tammikuu 2020 

 

Kohta 4 

Lisätty uutena kohta 4 Sijoitukset ja siitä eteenpäin korjattu numerointi 

 

Kohta 5 (aiempi 4) Tuomarit ja toimitsijat 

5.1 Lisätty tekninen delegaatti 

5.2 Lisätty ”Muut tekniset vaatimukset esitetään kilpailun järjestämissopimuksen liitteenä.” 

 

Kohta 7 (aiempi 6) Ilmoittautuminen 

7.1 Poistettu kohta ”Jos joukkueen kokoonpano muuttuu siitä, millä kokoonpanolla joukkue on ilmoitettu 

kilpailuihin, tulee joukkueen muutos hyväksyttää kilpailunjohtajalla.” 

7.2 Täsmennetty kohtaa ”Joukkueen lopullinen uintijärjestys, ja masters-mestaruuskilpailuissa myös 

joukkueen ikäsarja, pitää ilmoittaa tuntia ennen ko. kilpailujakson alkamista.”  

Lisätty kohta ”Mikäli uimari on äkillisen pakottavan syyn vuoksi estynyt osallistumasta viestiin, hänen tilalleen 

voidaan teknisen delegaatin tai kilpailunjohtajan päätöksellä kilpailulääkärin esityksestä vaihtaa toinen uimari 

myös tämän aikarajan jälkeen.”  

7.5 Lisätty ”… ja muiden seuraa koskevien asioiden hoitamisesta.”  

 

Kohta 9 (aiempi 8) Peruutukset  

9.2 Muutettu välierä- tai loppukilpailupaikan peruutus alkuerän jälkeen: ”Loppukilpailu- tai välieräpaikan 

peruutus on tehtävä 30 minuutin kuluessa asianomaisen lajin päättymisestä. Peruutus on tehtävä kirjallisesti ja 

sanotussa ajassa jätettävä kutsussa tai kilpailuohjeissa mainitulla tavalla.” 

Täsmennetty sanamuotoja ”Peruutuksen kautta välierään tai loppukilpailuun voi nousta korkeintaan 

alkukilpailun jälkeen sijalla 24 oleva.” 

Täsmennetty peruutuksen kautta vapautuvan paikan vastaanottamista ”Jakson viimeisen lajin peruutusajan 

päätyttyä peruutuksen kautta tarjottava paikka välierään tai loppukilpailuun on otettava vastaan 5 minuutin 

kuluessa tarjouksesta. Ajan päätyttyä paikan tarjoaminen siirtyy automaattisesti seuraavalle, mikäli paikkaa ei 

ole otettu vastaan.” 

9.3 Poistettu ”… vaaditaan loppukilpailun pääsevien uimareiden lisäksi osallistumisvahvistus myös kahdelle (2) 

varauimarille.” 

Lisätty: ”Mikäli uimari ei halua toimia varauimarina, hänen paikkansa on peruttava samalla tavoin kuin 

varsinainen välierä- tai finaalipaikka.” 



9.5 Muutettu kohta perumattomasta poisjäännistä. Poistettu poisjäännistä seuraava uintikielto ja täsmennetty 

sakkomaksua. Uusi kirjaus: 

”Uimarille, joka jää pois jonkin lajin alkuerästä, välierästä tai loppukilpailuista, eikä ole peruuttanut 

osanottoaan edellä mainitulla tavalla, määrätään uimarin edustamalta seuralta perittävä sakkomaksu, joka on 

suuruudeltaan ilmoittautumismaksu kymmenkertaisena. Sakkomaksun laskuttaa Suomen Uimaliitto.”  

9.6 Täsmennetty: uimarien edustajat -> joukkueenjohtajat 

9.7 Täsmennetty: Suomen Uimaliiton liittohallitus -> Uimaliitto 

 

Kohta 10 (aiempi 9) SM-arvo 

10.2 Täsmennys: "Mitaleita ja seurapisteitä jaetaan finaalien, tai jos finaalia ei uida, suorana loppukilpailuna 

uitavien lajien perusteella seuraavasti:” 

d) Lisätty: ”(kuitenkin miinus yksi -periaatteen mukaisesti)” 

Lisätty kohta e): Seurapisteitä ei voi saada suorituksesta, joka ei oikeuta sijoitukseen kohdan 4 mukaisesti  

Poistettu aiempi kohta 9.3 Mitali ovat kilpailutyöryhmän vahvistamat. Mitalit kustantaa järjestäjä tai 

sopimuksen mukaan. Numerointi korjattu vastaavasti tästä eteenpäin 

 

Kohta 12 (aiempi 11) Lajit 

Poistettu sana ”Aamun”. Alkuerissä käytetään aina ylilähtöä ellei kyseessä ole jonkun suorana loppukilpailuna 

uitavan lajin tai ikäsarjan kuuma erä. 

Lisätty kohtaan 12.7 Rollo-uintien uudet lajit 

 

 

 


