
FINA ja LEN kilpailut 

Kallen ja Sakarin mietteitä maailmalta 
ja meiltä 

22.4.2013 



LEN-kilpailut 

• Toimitsijat tulevat LEN:in TSC:stä, jäsenmaista 
sekä järjestävän maan liitosta 

• Toimitsijoiden matkan ja majoituksen 
kustantaa lähettävän maan liitto ja 
mahdollisesti toimitsijat itse 

22.4.2013 



Kilpailuorganisaatio 

• Kilpailunjohtajat 2 kpl LEN TSC jäsen (teknisen 
uintikomitean) 

• Lähettäjät 2 kpl LEN:in nimeämänä ja toinen 
järjestävästä maasta 

• Taustalla häärii 2 kpl TSC:n henkilöä, jotka 
toimivat tapahtuman ohjaajina eli huolehtivat, 
että kaikki toiminta tapahtuu asiallisesti 

• LEN:in TSC:n jäsen toimii myös kilpailun 
järjestelytoimikunnan apuna 
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Muut toimitsijat 

• Toimitsijat toimivat allastuomareina kaikissa tehtävissä sekä myös 
erien keräilyissä 

• Altaan molemmissa päissä käännöstarkastajien esimies ja 
varahenkilö, joka käännöstarkastaja ilmoitettua virheestä menee 
tämän paikalle ja käännöstuomari siirtyy tekemään hylkäysesitystä 

• Hylkäysesitys kirjoitetaan blankopaperille, apuna pieni meidän 
hylkäyslomaketta muistuttava kortti 

• Hylkäysesitys tehtävä englannin kielellä -> kynnys esittää korkea 
• Ratatuomareita on kaksi kappaletta altaan kummallakin puolella3 
• Ajan otossa käytetään varmistuksena backup tuttia (NEM 3 tuttia ja 

EM 1 tutti) 
• Toimitsijat asuvat joukkueen mukana samassa hotellissa 
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FINA-kilpailut 

• Toimitsijat tulevat FINA:n TSC:stä jäsenmaista 
sekä järjestävän maan liitosta 

• Toimitsijoiden matkan kustantaa lähettävän 
maan liitto 

• Majoituksen, ruokailut ja päivärahan 
kustantaa FINA 
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Kilpailuorganisaatio 

• Kilpailunjohtajat  4 kpl FINA TSC jäsen 
(teknisen uintikomitean) 

• Lähettäjät 2 kpl FINA:n nimeämänä ja toinen 
järjestävästä maasta 

• Taustalla häärii 4 kpl TSC:n henkilöä, jotka 
toimivat tapahtuman ohjaajina eli huolehtivat, 
että kaikki toiminta tapahtuu asiallisesti 

• FINA:n TSC:n jäsen toimii myös kilpailun 
järjestelytoimikunnan apuna 
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Muut toimitsijat 1 

• Toimitsijat toimivat allastuomareina kaikissa tehtävissä sekä myös erien 
keräilyissä ja lisäksi näissä kisoissa on erillinen Resolution Desk 

• Resolution Deskillä otetaan vastaa mahdolliset protestit ja ei häiritä 
itse kilpailutapahtumaa altaalla 

• Altaan molemmissa päissä käännöstarkastajien esimies ja varahenkilö, 
joka käännöstarkastaja ilmoitettua virheestä menee tämän paikalla ja 
käännöstuomari siirtyy tekemään hylkäysesitystä 

• Hylkäysesitys kirjoitetaan blankopaperille, apuna pieni meidän 
hylkäyslomaketta muistuttava kortti 

• Hylkäysesitys tehtävä englannin kielellä -> kynnys esittää vielä 
korkeampi kuin LEN:in kisoissa 

• Ratatuomareita on kaksi kappaletta altaan kummallakin puolella 
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Muut toimitsijat 2 

• Lisäksi FINA:n TSC:n jäseniä toimii altaalla 
ratatuomareina 

• Ajanotosta vastaa Omegan henkilökunta, back 
up tutteja ei käytetä, käytössä videointi -> 
vaikuttaa toimitsijan sijoittumiseen 
lähtökorokkeeseen nähden 

• Kaikki toimitsijat asuvat samassa hotellissa 
erillään joukkueista -> ovat aika yhtenäisiä 
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LEN ja FINA / SUiL 

• LEN:in ja SUiL:n kisoissa aikarajat 

• FINA kuin KOK eli kaikista jäsenmaista saa lähettää 
yhden uimarin, vaikka aikarajaa ei ole saavutettukaan 

• Meillä on nyt epävirallinen tekninen tarkkailija. 

• Pitäisikö mennä LEN ja FINA tyyliin, niin että 
kilpailujen tekninen puoli ja kilpailutapahtuma 
eriytettäisiin eri henkilöille? 

• Nythän kilpailun johtajan vastuulla, koska teknisen 
tarkkailijan asema ei virallinen. 
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Ja nyt siirrymme Kallen osioon. 

22.4.2013 



Havaintoja  
    * Suomessa järjestettävät arvokilpailut noudattavat samaa   

       kaavaa pääosiltaan. 

       Joitakin eroja:  

   *  Järjestelyt ja olosuhteet tarkistettu  ajoissa ennakkoon 

       LEN:n tai FINA:n taholta , Technical manual tai handbook ( myös EYOF) 

   *  Kisakielenä kisoissa englanti  

   *  MM:ssä  esim. osallistumisvahvistukset, majoitusvaraukset,   

       valokuvat ID-korttia varten, kuljetusinfo kentältä, asukokojen  

       ilmoitukset, tossujen väri-info, päivärahamenettelyinfo yms.   

       lähes vuotta ennen kisoja 

  *  Toimitsijoiden ja joukkueenjohtajien kokous (Competition Manager tai  

       Meet Manager tai Honorary Secretary pitää) päivää  aikaisemmin  

       kilpailujen alkua  

      (toimitsijakokouksissa  on syytä olla paikalla ) 

 









Palaverit 

*   Kilpailupäivien  toimitsijapalaverit  yleensä  tuntia ennen 

      jaksoa, vuorossa oleva  kilpailujohtaja vetää 

*   Kuittaukset  ennen palaverin aluksi tehtävälistaan , josta  

     selviää toimipaikka tai varallaolo tai vapaapäivä. 

*   Call room  -henkilöstössä myös ID-korttien kerääjät >  

     jotka toimitetaan  jaksottain altaalle pöydälle  TSC toimitsijalle 

*   Puku- ja lakkitarkistus  tarkkaa Call  roomissa,  samoin  

     mainokset, teipataan tarvittaessa,  capin mainos oikealla 

     reunalla tai myssy vaihdetaan uuteen järjestäjiltä jne. 

 

 



Palaverit 

OM   - Toimitsijoiden läsnäolot >  ensimmäisen päivän  

             tehtävälista 

          - mahd. lähiajan sääntötarkennukset , mainossäännöt call  

             roomia varten 

         -  halliin , kilpailu- ja toimitsijapaikkoihin tutustuminen 

             (first call room, second call room jne.) 

        -   Myös palaute palaveri heti jakson jälkeen, kerrotaan  

             hylkäysten tai hässäkän syyt 

 

TM    - Lähtölistat  laaditaan vasta joukkueenjohtajien palaverin 

             jälkeen 

 





Kilpailut 
 

 

*   Toimitsija-asut MM:ssä eri aamulla ja illalla ( puku/FINA) 

*   Toimitsijamarssi ja esittelyt, kuten Suomessa  

*   Valokuvaajajoukko voi aiheuttaa poikkeusjärjestelyjä 

*   Palkintojenjaot kestävät  

 

 

 





Kilpailut 

*  Käännöstarkastajat seisovat koko lähdön aikana, joskus ei 

*  Vapaauinneissa ratatuomarit eivät kävele, joskus lajin 

     aikana ratatuomari istuu, joskus ei. 

*  Käännöstarkastaja ei vaihda rataa päädyssä,  

     jos oman maan uimari osuu radalle  (joskus tehtiin). 

*   Peukaloa näytetään tai ei näytetä ja jos näytetään (EM/MM) 

     ratatuomarit näyttävät myös, riippuu k-johtajasta.  

*   Yleisesti ottaen muuten  jämptiä hommaa koko toiminta, 

      ja näyttää ryhdikkäältä. 



Muita havaintoja 
 

*  Hotellin ja hallin etäisyys  saattaa toisistaan olla  puolesta  

     tunnista tuntiin. Yleensä shuttle bus- kuljetukset. 

*   Maittain melko pitkäaikaisia tuomareita, 

     joistakin maista samat kiertävät lähes kaikki kisat 

*   Technical Handbook tuomareille , on tai ei 

*   MM-uinneissa  tuomarit kutsutaan kökkäreisiin,  

     yhteislounas ja/ tai illallinen järjestäjien piikkiin. 

     Muutenkin yleensä järjestäjät pyrkivät näyttämään vierain- 

     varaisuuttaan, muistolahjoilla jne. Maassa maan tavalla. 

 

 







*  Pinssikulttuuri voimassa   
tuomareiden keskuudessa. (SUIL ?) 

 
 





 
Saken ja Kallen kisakokemuksia 

LEN ja FINA   
 • EM- Helsinki  2000    Kalle 

• LREM- Helsinki     2006   Kalle 

• LREM- Debrechen        2007    Kalle 

• NEM- Praha   2009   Sakke 

• LREM- Istanbul  2009   Sakke 

• EYOF- Tampere  2009   Kalle 

• NEM- Helsinki  2010   Sakke 

• LRMM- Dubai  2010   Kalle 

• NEM- Anwerpen  2012   Sakke 

• LREM- Debrechen         2012   Kalle 

• LRMM- Istanbul  2012   Sakke 



Kiitos ! 


