
Sääntöseminaari 2016

Osanottajien omat kysymykset



Sääntöseminaari 2016
Osanottajien omat kysymykset

• Onko kilpailunjohtajan mahdollista puuttua ja miten, jos valmentaja/uimari ei noudata
kuuluttajan ohjetta poistua altaasta, kun harjoitteluaika on päättynyt?

• On. Teknisen köyden voi laskea alas verryttelyajan päätyttyä. Tarvittaessa
uimaria/valmentajaa voi pyytää nousemaan altaasta

• Miten tuomariklubi aikoo parantaa kommunikaatiota sääntömuutoksista ja tulkinnoista?
• Kommunikaatiota on turhan vähän – pitää paikkansa. Sääntö- ja tulkintamuutoksia ei

toisaalta tapahdu kovin usein, mutta näistä kaikista tulee luonnollisesti tiedottaa. Lisäksi
tarpeen mukaan ajankohtaisista, kisoissa esille nousevista asioista. Toiveita?

• Moi, rintauinnin läpivedosta olisi kysymys. Kun uimari tekee delfiinipotkun kädet yhdessä,
jonka jälkeen hän tekee käsivedon, jossa jalat oikenevat suoraksi, koska käsivedon aikana osa
uimareista ottaa jo suuntaa ylöspäin. Tästä hylätään kansallisissa kisoissa paljon pieniä
uimareita, mutta aikuisten SM/MM/EM/Olympialaissa ei ketään. Saako jalat oikaista suoriksi
ilman että tulkitaan delffariksi vai ei?

• Delfiinipotkuja sallitaan yksi lähdön ja käännöksen jälkeen. Jos jalat passiivisesti seuraavat
kropan liikettä, kyse ei ole delfiinipotkusta (joka puolestaan on aktiivinen, voimakas liike).
Tulkinta on joskus vaikeaa -> epävarmat tapaukset uimarin eduksi
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• Hylkäyslomakkeessa on rintauinnin kohdalla hylkäyssyy SW 7.2 Uintia selällään ja
perhosuinnin kohdalla SW 8.1 Uintia selällään (paitsi käännöksen aikana). Miten nämä eroavat
toisistaan?

• Rintauinnissa käytetään rintauinnin sääntökohtia ja perhosuinnissa perhosuinnin
• Saako perhosessa käännöksessä lähteä seinästä selällään potkien delffareita? Milloin

perhosuinnin käännös alkaa ja etenkin milloin se loppuu?
• Ei saa. Perhosen käännös alkaa kun kädet koskettavat seinää, ja loppuu kun jalat irtoavat

seinästä (eli jalkojen irrotessa seinästä uimarin on oltava vatsallaan)
• Selkäuinnin hylkäyssyinä ovat 6.3 uintia vatsallaan ja 6.5 käännös ei alkanut heti vatsalleen

kääntymisen jälkeen. Mikä ero näillä on? Käytetäänkö kohtaa 6.3 vain käännöksen jälkeen ja
uinnin aikana ja 6.5 vain juuri ennen  käännöstä?

• 6.5 viittaa esim. tilanteeseen, jossa uimari kääntyy käännöksen aloittaakseen vatsalleen,
mutta ei aloita käsivetoa (esim. potkii vatsallaan käsi ojossa) Huom.! Vedon voi toki tehdä
hitaasti

• 6.3 tulee kyseeseen esim. jos uimari ei vatsallaan tehdyn käsivedon jälkeen aloita
välittömästi käännöstä (vaan jatkaa liukumista) tai jos uimari kääntyy uinnin aikana
vatsalleen
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• Rintauinnissa on säännöt SW 7.2 Eriaikaisia käsiliikkeitä ja SW 7.3 Eriaikainen käsien palautus.
Eikö 7.3 ole myös eriaikaisia käsiliikkeitä? Miksi tarvitaan kaksi kohtaa samalle asialle?

• 7.2 Kaikki käsiliikkeet on tehtävä yhtäaikaisesti ja samassa vaakasuorassa tasossa ilman
poikkeavia liikkeitä.

• 7.3 Kädet on työnnettävä rinnalta eteenpäin samanaikaisesti veden pinnassa, sen ala- tai
yläpuolella.

• Kohta 7.3 tarkentaa kohtaa 7.2
• Miksi vapaauinnissa on erikseen sääntö SW 5.2 Ei kosketusta seinään käännöksessä ja muille

lajeille sama sääntö on yhdistetty kohtaan SW 10.4 Käännöksessä ei kosketusta seinään? Eikö
sääntöä SW10.4 voitaisi käyttää vapaauinnissakin?

• Vapaauinnissa mainittu erikseen, koska käännökselle ei ole muita vaatimuksia kuin
kosketus seinään

• Käytetäänkö sääntöä SW 10.13 vain viestiuinneissa jos uimareiden järjestys poikkeaa
ilmoitetusta?

• Kyllä (tai muista kohdassa mainituista syistä, esim. 1 uimari ui useamman kuin yhden
osuuden tai uinut saman seuran toisessa joukkueessa saman kilpailun alkuerässä)
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• Sääntö SW 10.2 Ei suorittanut koko matkaa yksin uidessaan. Miksi tällainen sääntö on? Eikö se
ole keskeytys ja tuloksissa DNF?

• Sääntökohdassa on määritelty, että laji on uitava loppuun, vaikka olisi ainoa osallistuja,
jotta voidaan julistaa voittajaksi

• Jos (lajin ainoa) osallistuja keskeyttää, tuloksiin tulee DNF
• Viestivaihdon videotuomarointi - onko virallisia ohjeita? Esim. hetkellä X maaliin tuleva uimari

ei ole vielä maalissa, lähtevä uimari on vielä pallilla. Seuraavassa kuvassa (0,01 sekuntia
myöhemmin) tuleva uimari on maalissa ja lähtevä uimari on ilmassa. Onko tämä vaihtorikko?
Oma tulkinta: uimarin etu (peruste: ei ole mahdollista sanoa ettei lähtevä uimari ole vielä
pallilla ajalla 0,005 sekuntia  ensimmäistä kuvaa myöhemmin)

• HSV-tason video (High Speed Video) järjestäjän toimesta (100 kuvaa per sekunti)
• Suomessa tarjolla Vaasassa, Oulussa ja Espoonlahdessa

• Videon tulkinta kuten vaihtorikko muutenkin: kun lähtevän uimarin varpaat irtoavat,
tulevan uimarin käden pitää olla maalissa (sormenpäiden koskettaa paneelia/seinää).
Kuvatussa tapauksessa jälkimmäinen kuva on ensimmäinen kuva, jossa lähtevä uimari on
ilmassa (varpaat irronneet pallista), ja tuleva uimari on silloin maalissa. Vaihto ok
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• Mitä tulee tehdä jos on kilpailunjohtajat ovat keskenään erimielisiä (kansallisessa kilpailussa)?
• Lajista vastaava KJ tekee päätöksen
• Huom.! Aina on hyvä pyrkiä ensisijaisesti toimimaan hyvässä yhteistyössä ja kuunnella

toisen mielipidettä. Hyvä KJ pystyy vastaanottamaan poikkeavan näkemyksen – se ei ole
henkilökohtainen moite eikä kyseenalaistus omaa osaamista kohtaan. Kilpailujen
läpivieminen on tiimipeliä. Oikean ratkaisun pystyy perustelemaan kun tuntee säännöt ja
niiden tulkinnat

• Jos kisoissa on tehty toimittu virheellisesti, tuomariklubin ja KTR:n olisi syytä tietää
asiasta, jotta mahdolliset virheet voidaan korjata ja varmistaa, että  oikeat ratkaisut ovat
käytössä jatkossa

• Uimari on kokoontumisessa, mutta jostain syystä katoaa matkalla keräilystä starttiin ja tulee
starttiin liian myöhään. Kyse on arvokilpailusta, jossa menettää oikeuden uida päivän muut
lajit jos on perumatta poissa startista. Miten tilanne ratkaistaan?

• Kysy uimarilta, mitä on tapahtunut. Jos syy on järkevä, kirjaa uimarille hylkäys lajista
(jolloin uimari ei menetä oikeutta uida päivän muita startteja). Tulkinta uimarin eduksi,
koska hän kuitenkin yritti startata , mutta pakottavasta syystä ei siihen pystynyt
(tilannekohtaista harkintaa)


