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Kansainvälistenarvokilpailujen valintajärjestelmä vuosille 2022–2024
Suomen Uimaliiton kansainvälistenarvokilpailujen valintajärjestelmästä ja -kriteereistä päättää liittohallitus
huippu-uintiurheilun johtoryhmän esityksestä. Valintajärjestelmä koskee koko olympiadia ja Uimaliiton
alaisia lajeja.

Uimaliiton kansainvälisenarvokilpailujärjestelmän kilpailut:
-

Olympialaiset, paralympialaiset ja nuorten olympialaiset
Yleisen ja nuorten sarjojen EM- ja MM-kilpailut (uinnissa 50 ja 25 metrin allas)
Vammaisuinnin EM- ja MM-kilpailut sekä paralympialaiset
Universiadit (uimahyppy ja uinti)
Euroopan nuorten olympiapäivät (EYOF) ja Youth European Championships (taitouinti)
Uimahyppyjen maailmancup-kilpailu

Liittohallitus päivittää tarvittaessa vuoden aikana kilpailukohtaisia valintakriteerejä huomioiden kansallisen
tai kansainvälisen Olympiakomitean tai Paralympiakomitean, kansainvälisen Paralympiakomitea (IPC),
Euroopan Uimaliiton (LEN) tai Kansainvälisen Uimaliiton (FINA) säännöt koskien ko. arvokilpailua.

1. Valintoja koskevat yleisperiaatteet
Arvokilpailuihin valitaan urheilija ja/tai joukkue tämän valintajärjestelmän sekä kilpailukohtaisten kriteerien
perusteella. Urheilijan/joukkueen valinta tai valitsematta jättäminen perustuu:
a) saavutettuun aika-/tulosrajaan
b) toiminnanjohtajan valtuuttaman henkilön tai huippu-uintiurheilun johtoryhmän arvioon
c) liittohallituksen oikeuteen tehdä muutoksia valintoihin liiton taloudellisen tilanteen takia tai muun
pakottavan syyn, kuten esimerkiksi koronasta aiheutuvan tai muun vastaavan esteen vuoksi.
Valintajärjestelmä ja -kriteerit julkaistaan Uimaliiton verkkosivuilla. Arvokilpailujen näyttökilpailuista
päätetään huippu-uintiurheilun johtoryhmässä ja ne ovat nähtävissä liiton verkkosivuilla mahdollisimman
pian päätöksenteon jälkeen. Tarkemmat kilpailukohtaiset valintakriteerit tehdään tämän
valintajärjestelmän mukaisesti.

Muut asiat
-

-

Urheilijan tulee allekirjoittaa urheilijasopimus ennen arvokilpailua. Urheilijasopimuksen
allekirjoittaminen on edellytys arvokilpailuihin osallistumiselle liiton valitsemana edustajana.
Joukkueenjohtajalla on oikeus toimia urheilijasopimusrikkomuksen tai muuten
joukkueenjohtajan määräyksiä rikkovan urheilijan toimintaan lähettämällä urheilija
omakustanteisesti kotiin.
Jos urheilija ei valinnan jälkeen osallistu ko. kilpailuun tai turnaukseen (sairastuminen tai muu
henkilökohtainen syy) on kieltäytyminen tehtävä kirjallisesti joukkueenjohtajalle.
Sairas- ja loukkaantumistapauksissa joukkueenjohtajalla on oikeus tehdä muutoksia
kilpailupaikalla nimettyyn urheilijaan tai joukkueeseen Suomen joukkueen parhaan mahdollisen
menestyksen takaamiseksi.
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-

-

-

Kaikista arvokilpailuvalinnoista tehdään kirjallinen esitys, joka sisältää perustelut
valintaesitykselle sekä kilpailun budjetin. Huippu-uintiurheilun johtoryhmä tekee
arvokilpailuvalinnat. Mikäli arvokilpailubudjetti ylittyy, tekee liittohallitus erillispäätökset
valinnoista sekä mahdollisista poikkeavista omavastuista viimeistään kuukausi ennen kilpailua.
Ulkomailla asuville/opiskeleville urheilijoille, jotka valitaan edustamaan Suomen Uimaliittoa
arvokilpailuihin, korvataan yksi edestakainen matka (yksi matkalippu) joko asuinpaikasta
kilpailupaikkakunnalle tai Suomesta kilpailupaikkakunnalle. Matkan enimmäiskorvausmäärä on
1000 €.
Jos kilpailu tai kilpailumuoto on uusi, sille luodaan kilpailukohtaiset valintakriteerit ja ne lisätään
tarvittaessa valintajärjestelmään.
Taulukossa ohjeellinen joukkueen valmentajien ja fysioterapeuttien määrä urheilijamäärien
mukaan. Joukkueenjohtajan erillisestä hakemuksesta huippu-uintiurheilun johtoryhmälle,
voidaan määristä poiketa:

Uinti

Uimahypyt ja taitouinti

Urheilijaa

Valmentajia

Urheilijaa

Valmentajia

1-3
4-6
7-11
12-16
17-20
21-25
26-30

1
2
3
4
5
6
7

1-4
5-10
11-15

1-2
2-3
3-4

Urheilijaa

Fysioterapeutit

Urheilijaa

Fysioterapeutit

1–10
10-20
Yli 20

0-1
2
2-3

5-10
Yli 10

0-1
1

-

2. Uinninvalintaprosessi
Olympialaiset, paralympialaiset ja nuorten olympialaiset
Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö valmistelee urheilijoiden ja valmennusjohdon valinnat
yhteistyössä lajiliittojen valmennusjohdon kanssa. Valinnat tehdään Olympiakomitean ja
Paralympiakomitean valintajärjestelmien mukaisesti.
-

Olympialaisten valintakriteerit pohjautuvat FINA:n aika- ja osallistumiskriteereihin. Lopulliset
valinnat tekee kansallisen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö.
Paralympialaisten valintakriteerit pohjautuvat IPC:n aika- ja osallistumiskriteereihin. Lopulliset
valinnat tekevät kansallinen Paralympiakomitea.
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Yleisen sarjan EM- ja MM-kilpailut, nuorten EM- ja MM-kilpailut (uinnissa 50 m ja 25 m allas),
vammaisuinnin (IPC) EM- ja MM-kilpailut
-

-

-

-

Huippu-uintiurheilun johtoryhmä määrittää kilpailukohtaiset valintakriteerit vuosittain
arvokilpailujärjestelmän ja toimintasuunnitelman mukaisesti ja tekee päätökset huomioiden
arvokilpailubudjetin.
Uinnin näytöiksi hyväksytään sillä altaan mitalla uidut ajat, jolla ko. kilpailut järjestetään.
Vammaisuinnin arvokilpailuihin näytöt tulee antaa IPC:n hyväksymissä kilpailuissa.
Vammaisuinnin valintakriteerit (aikarajat ja aikaikkuna) määräytyvät IPC:n mukaan.
Uinnissa ajat tulee uida täysautomaattisella ajanotolla.
Uinnissa pitkän radan MM-kilpailuihin näytöt tulee antaa FINA-statuksen kilpailuissa.
Uinnin näyttöaika vaihtelee kilpailukohtaisesti, näyttöaika kirjataan valintaesitykseen.
Toiminnanjohtajan valtuuttama henkilö voi arvionsa mukaan olla esittämättä rajat saavuttaneita
urheilijoita, jos heidän tuloskuntonsa ei sitä edellytä. Perustelut tulee kirjata valintaesitykseen.
Valinta on julkinen, kun kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja kun urheilijat ovat hyväksyneet
edustuspaikkansa. Jos joukkueeseen on valittu urheilijoita omakustanneosuudella, tarkistaa
joukkueenjohtaja urheilijoilta ottavatko he paikan vastaan ennen valintojen julkistamista.
Joukkueen johtoon kuuluu: Joukkueen johtaja, valmentaja(t), fysioterapeutit, ja tarpeen mukaan
lääkäri, urheilupsykologi, biomekaanikko yms.

Euroopan Nuorten Olympiapäivät (EYOF)
Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö valmistelee urheilijoiden ja valmennusjohdon valinnat
yhteistyössä lajiliittojen valmennusjohdon kanssa. Valinnat tehdään Olympiakomitean valintajärjestelmien
mukaisesti.
-

Lajikohtaiset valintakriteerit laativat toiminnanjohtajan valtuuttama henkilö yhdessä
Olympiakomitean kanssa.
Tapahtumassa on omakustanneosuus, joka määräytyy tapahtuman kulujen mukaan.

Universiadit (uinti ja uimahypyt)
-

Jos kilpailu kuuluu kyseessä olevan lajin toimintasuunnitelmaan ja siihen on erikseen budjetoitu
rahaa, luodaan tapahtumalle valintakriteerit.
Lajikohtaiset valintakriteerit laativat toiminnanjohtajan valtuuttama henkilö yhdessä
Olympiakomitean kanssa.
Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö valmistelee urheilijoiden ja valmentajien valinnat
yhteistyössä lajiliiton kanssa ja yhteisesti sovittujen valintakriteerien mukaisesti.
Olympiakomitea tekee lopulliset valinnat.
Tapahtumassa on omakustanneosuus, joka määräytyy tapahtuman kulujen mukaan. Urheilijoilta
perittävään omakustanneosuuteen lasketaan mukaan valmentajien tai tuomareiden kulut, jos
lajin budjetissa niitä ei olla erikseen huomioitu.

Maajoukkueiden omavastuuosuudet
-

A-maajoukkueen toiminta on lähtökohtaisesti osallistujalle omavastuutonta. Kulut maksetaan
Uimaliiton huippu-uinnin budjetista ja Olympiakomitean tukirahoista
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-

-

B-maajoukkueen toiminnassa on omavastuuosuudet leireillä ja kansainvälisissä kisoissa.
Omavastuuosuus on noin 50 % kokonaiskulusta
A-maajoukkueuimarin, joka ei osallistu liiton maajoukkuetoimintaan tai ei noudata sopimuksen
ehtoja, omavastuuosuus on 50 %. B-maajoukkueuimarin, joka ei osallistu liiton
maajoukkuetoimintaan tai ei noudata sopimuksen ehtoja, omavastuuosuus on 75 %
Maajoukkueeseen kuulumattoman uimarin, joka alittaa kisakohtaisen aikarajan,
omavastuuosuus on 75 %
Arvokisojen omavastuuosuuteen saa liittohallituksen kulloinkin määrittelemän vähennyksen,
mikäli uimari saavuttaa kisassa finaalipaikan

3. Kilpailukohtaiset valintakriteerit
3.1. Uinti, yleiset sarjat
Pitkän radan MM-kilpailut (joka toinen vuosi)
FINA määrittää MM-kilpailujen henkilökohtaiset rajat. Uimaliiton valinnat tehdään FINA:n A- ja Uimaliiton
esitysrajan mukaan. Huippu-uintiurheilun johtoryhmä muodostaa FINA:n rajojen sisällä Uimaliiton oman
esitysrajan, joka noudattavat FINA:n osallistumisoikeutta. Jotta uimareita voitaisiin valita kilpailuihin
kaksi/laji, on heidän molempien uitava FINA:n A-raja. Uimaliiton esitysraja on lajeissa, joissa uidaan
semifinaali, 16, sijan ajan mukaan kaksi edellistä MM-kisoista ja lajeissa, joissa ei uida semifinaalia 12.
mukaan.

Lyhyen radan MM-kilpailut (joka toinen vuosi)
Uimaliiton asettama henkilökohtainen A-aikaraja muodostetaan kaksien edellisten lyhyen radan MMkilpailuiden alkuerien kunkin lajin 12. sijoittuneiden keskiarvosta.

Pitkän radan EM-kilpailut (joka toinen vuosi)
Uimaliiton asettaman henkilökohtaisen aikarajan muodostaa kaksien edellisten EM-kilpailuiden alkuerien
16. sijoittuneiden keskiarvo lajeissa, joissa uidaan semifinaali, lajeissa, joissa ei uida semifinaalia raja
lasketaan 12. mukaan. T18/19 ja P19/20 aikaraja on yllä mainittu 16. Keskiarvoaika + 1 %.

Lyhyen radan EM-kilpailut (joka toinen vuosi)
Uimaliiton asettaman henkilökohtaisen aikarajan muodostaa kaksien edellisten EM-kilpailuiden alkuerien
16. sijoittuneiden keskiarvo lajeissa, joissa uidaan semifinaali, lajeissa, joissa ei uida semifinaalia raja
lasketaan 12. mukaan. T18/19 ja P19/20 aikaraja on yllä mainittu 16. Keskiarvoaika + 1 %. Nuorten EMfinaaliin henkilökohtaisissa lajeissa selvinneet uimarit saavat osallistumisoikeuden lyhyen radan EMkilpailuihin. Matka on osittain tai kokonaan omakustanteinen.

3.2. Uinti, nuorten sarjat
Pitkän radan EM-kilpailut
Uimaliiton asettama henkilökohtainen A-raja on kaksien edellisten vastaavien nuorten EM-kilpailuiden
alkuerien kunkin lajin 16. sijoittuneiden keskiarvo lajeissa, joissa uidaan semifinaali, lajeissa, joissa ei uida
semifinaalia raja lasketaan 12. mukaan. Uimaliitto kattaa 100 % matkakustannuksista.
Uimaliitto asettaa lisäksi uinnin olympiamatkoille henkilökohtaiset B-rajat. Rajat luodaan matkojen Arajoista siten, että kuhunkin A-rajaan lisätään 1 %. 800 ja 1500 metrin matkat uidaan suorina finaaleina,
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joten maakiintiö on 2 uimaria/laji (muissa lajeissa 4 uimaria). B-rajan alittaneilla uimareilla matka on
osittain tai kokonaan omakustanteinen. Uimaliitto kattaa enintään 50 % matkakustannuksista.

Pitkän radan MM-uinnit
Uimaliitto asettaa pitkän radan nuorten MM-uinteihin aikarajat, jos kilpailut järjestetään maantieteellisesti
lähialueella ja joukkueen lähettäminen kilpailuihin ei aiheuta mittavia kustannuksia. Uimaliiton asettama
henkilökohtainen aikaraja muodostetaan kaksien edellisten nuorten MM-kilpailuiden alkuerien kunkin lajin
12. sijoittuneiden keskiarvosta. Uimaliitto kattaa 50 % uimareiden matkakustannuksista.

3.3. Uinnin viestijoukkueet
Uinnin kilpailuihin voidaan lähettää viestijoukkue, jos joukkueella on uimareiden henkilökohtaisista
tuloksista lasketun yhteisajan perusteella arvioituna mahdollisuus finaaliin, huomioiden viestivaihdot.
Viestijoukkueen valintaesityksen ja menestysarvion tekee toiminnanjohtajan valtuuttama henkilö huippuuintiurheilun johtoryhmälle. Mikäli FINA on asettanut viestiuimareille aikarajat, tulee joukkueen täyttää
myös ne kriteerit. Valituille viestiuimareille, jotka eivät ole alittaneet henkilökohtaista rajaa, arvokilpailu on
osittain omakustanteinen.

3.4. Vammaisuinti
Kansainvälinen Paralympiakomitea (IPC) asettaa arvokilpailuihin kriteerit ja rajat IPC:n ranking-tulosten
perusteella. Valinta tehdään näiden kriteereiden perusteella. Uimaliitto kattaa 100 % matkakustannuksista.
IPC:n kilpailulupamaksun maksaa urheilija, ellei toisin päätetä.

3.5. Uimahypyt
Kaikkiin valintoihin pätevät periaatteet
-

-

-

Uimahyppyjen näytöt tulee antaa huippu-uintiurheilun johtoryhmän hyväksymässä
kansainvälisessä kilpailussa. Näyttöaika on enintään yksi vuosi.
Urheilijat valitaan telineittäin.
Kaksi parasta oman sarjansa vaadittavat rajat kansainvälisellä sarjalla ylittänyttä urheilijaa
valitaan joukkueeseen. Parihypyissä paras vaadittavat rajat kansainvälisellä sarjalla ylittänyt pari
valitaan.
Mikäli enemmän kuin kaksi urheilijaa tai parihypyissä enemmän kuin yksi pari ylittää vaadittavat
rajat kansainvälisellä sarjalla samassa lajissa, mukaan valitaan urheilijat tai pari, joilla on korkein
kahdessa eri kilpailussa annettu kahden parhaan tuloksen keskiarvo.
Nuorten lajeissa kansainvälinen sarja on siirtymäajan vuoksi ohjeellinen 2022 ajan, ja 2023
alkaen sarjavaatimukset ovat pakottavat.
Valittavilta urheilijoilta vaaditaan kansainvälinen sarja (määritelty erikseen) näyttökilpailuissa,
mutta ei arvokilpailuissa.
Mikäli muuta mainintaa ei ole, valinnan edellytyksenä on vähintään yksi A- ja yksi B-valintarajan
ylitys kahdesta eri kilpailusta samalla telineellä.
Ensimmäisen vuoden B-sarjalaiset voidaan harkinnanvaraisesti valita nuorten EM- ja MMkilpailuihin kahdella B-valintarajalla, mikäli A- ja B-valintarajat ylittäneitä urheilijoita ei ole tai on
vain yksi. Rajat tulee ylittää kahdessa eri kilpailussa. Sääntö ei päde parihyppyihin.
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-

-

Ensimmäisen ja toisen vuoden aikuiset ja nuorten ikäsarjoissa urheilevat voidaan
harkinnanvaraisesti valita aikuisten EM- ja MM-kilpailuihin, Universiadeihin sekä muuhun kuin
olympiavuoden Maailman Cupiin kahdella B-valintarajalla, mikäli A- ja B-valintarajat ylittäneitä
urheilijoita ei ole tai on vain yksi. Rajat tulee ylittää kahdessa eri kilpailussa. Sääntö ei päde
parihyppyihin.
Ainoastaan B-rajat ylittäneiden urheilijoiden kohdalla valintaharkintaa ei ohjaa pelkästään se,
kuka on tehnyt korkeimmat B-rajat ylittävät tulokset.
Mixed team –lajeihin osallistutaan joukkueenjohtajan päätöksellä.
Sekaparihyppyjen näytöistä vähintään toinen tulee antaa kansainvälisessä näyttökilpailussa.
Mikäli MM- tai NMM-kilpailujen valintarajat muodostuvat matalammiksi kuin EM- tai NEMvalintarajat, nostetaan ne automaattisesti EM- ja NEM-rajaa vastaavaksi.

MM-kilpailut ja Maailman Cup
MM-kilpailujen A-valintaraja yksilölajien olympiatelineillä on neljän edeltävän (sekaparihypyissä kolmen)
MM- tai World Cup -kilpailun alkukilpailujen 16. tulosten keskiarvo ja 8. tulosten keskiarvo parihypyissä.
Metrillä A-valintaraja on neljän edeltävän EM-kilpailun alkukilpailujen 6. tulosten keskiarvo. B-valintaraja on
kaikissa lajeissa 95 % A-valintarajasta.

Olympiavuoden Maailman Cup
MM-kilpailut ja Maailman Cup kilpaillaan uimahypyissä vuorovuosina.
Olympiavuonna Maailman Cup toimii olympialaisten esi- ja karsintakilpailuna. Kansainvälinen
Olympiakomitea ja FINA määrittelevät uimahyppyjen valintakriteerit ja osallistujamäärät olympialaisiin
telineittäin. Olympiavuoden Maailman Cup -valintaprosessissa toimitaan seuraavin perustein:
-

Valintakriteerit päätetään, kun FINA on julkistanut olympialaisten valintakriteerit. Valintakriteerit
eivät ole samat kuin MM-kilpailujen kriteerit.
Näytöt tulee antaa huippu-uintiurheilun johtoryhmän hyväksymässä kansainvälisen tason
näyttökilpailussa.

Nuorten MM-kilpailut (joka toinen vuosi)
A-valintaraja yksilölajeissa on vuosien 2016 ja 2018 NMM-kilpailun alkukilpailujen 12. parhaan tulosten
keskiarvo ja alkukilpailun 6. parhaan tulosten keskiarvo 3m parihypyissä. Kerrosten parihypyissä Avalintaraja on neljän edeltävän NEM-kilpailun alkukilpailujen 4. tulosten keskiarvo. B-valintaraja
yksilölajeissa ja parihypyissä on 95 % A-valintarajasta.

EM-kilpailut (joka vuosi)
A-valintaraja on yksilölajeissa neljän edeltävän EM-kilpailun alkukilpailujen 10. tulosten keskiarvo.
B-valintaraja yksilölajeissa on 95 % A-valintarajasta.
A-valintaraja on kaikissa parihypyissä neljän edeltävän EM-kilpailun alkukilpailujen 4. tuloksesta 95 %.
B-valintaraja on parihypyissä kahden edellisen EM-kilpailun alkukilpailuiden 4. tuloksesta 90 %.
Joukkuekilpailuihin tai muihin kilpailumuotoihin kilpailijat valitaan jo joukkueeseen valituista henkilöistä.
Valinnan tekee joukkueenjohtaja.
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Nuorten EM-kilpailut (joka vuosi)
A-valintaraja on yksilölajeissa neljän edeltävän NEM-kilpailun alkukilpailujen 10. tulosten keskiarvo.
B-valintaraja yksilölajeissa on 95 % A-valintarajasta. A-valintaraja on kaikissa parihypyissä neljän edeltävän
NEM-kilpailun alkukilpailuiden 4. tuloksesta 95 %. B-valintaraja parihypyissä on alkukilpailuiden 4.
tuloksesta 90 %.

Universiadit (joka toinen vuosi)
Universiadeissa sovelletaan EM-kilpailuiden valintakriteerejä. Lopullisen päätöksen joukkueesta tekee
Olympiakomitea.

3.6. Taitouinti 2022–2024
Uimaliiton arvokilpailujen valintajärjestelmää 2022–2024 tarkastellaan uudelleen tarpeen mukaan mm.
ottaen huomioon FINA:n uudet sääntömuutokset vuodelta 2022.
Taitouinnissa pisterajat on saavutettava näyttökilpailuissa. Näyttökilpailuina kaikkiin arvokilpailuihin käyvät
kilpailut, joihin osallistuu kilpailijoita vähintään kolmesta maasta, tuomareita on vähintään kolmesta maasta,
sekä on täydet tuomaripaneelit. Näyttöikkuna umpeutuu 7 päivää ennen kuin kyseisen arvokilpailuun täytyy
sitoutua rahallisesti ilmoittautumisten myötä. Näyttöaika on siitä hetkestä edelliset 12 kuukautta
Arvokilpailujen valintakriteerien mukaiset pisterajat (A- ja B-raja) lasketaan keskiarvona kaksien edellisten
vastaavien arvokilpailujen tulosten mukaan lasketuista pisterajoista. Poikkeuksena uudet kilpailut, joiden
osalta tuloksia ei ole saatavilla kahdesta edeltävästä kilpailusta, ja kilpailut, joissa pisteidenlasku on
muuttunut merkittävästi sääntömuutosten myötä. Urheilija voidaan valita arvokilpailuun joko A- tai B-rajan
ylittäneellä suorituksella. B-raja on 95 % A-rajasta. A-rajan ylittäneelle urheilijalle Uimaliitto kustantaa 100 %
kilpailukuluista. B-rajan ylittäneelle urheilijalle Uimaliitto kustantaa korkeintaan 50 % kilpailukuluista. Kilpailuja lajikohtaisten pisterajojen laskemiseksi sovelletaan alla olevia sääntöjä. Mikäli useampi urheilija saavuttaa
valintarajan, edustajaksi valitaan urheilija, joka on saavuttanut korkeammat näyttöpisteet. Urheilijalla on
edustusoikeus ainoastaan sillä ohjelmalla, jolla hän on ylittänyt pisterajan.

Aikuisten EM-kilpailut, Nuorten EM-kilpailut ja Ikäkausi EM-kilpailut (Youth)
Kaikissa lajeissa tarkastellaan ensisijaisesti alkukilpailun pisteitä. Mikäli lajissa on suora finaali, tarkastellaan
siinä tapauksessa suoran finaalin pisteitä.

Kaikki lajit (solo, duo, joukkue, combo, highlight ja mixed duot)
Mikäli lajissa on 15 tai enemmän osallistujia, valitaan tarkasteluun 12. sijoittuneen pisteet. Mikäli lajissa on
alle 15 osallistujaa, valitaan tarkasteluun lajissa parhaiten sijoittuneiden kolmen neljäsosan (75 %) sisällä
viimeiseksi sijoittuneen pisteet. Jos kolme neljäsosaa lajin kokonaisosallistujamäärästä ei ole kokonaisluku,
pyöristetään aina ylöspäin seuraavaan kokonaislukuun. Mikäli sarjassa on kolme tai vähemmän osallistujia,
otetaan tarkasteluun viimeiseksi sijoittuneen pisteet.
Esimerkki:
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Aikuisten EM-kilpailuissa vuonna 2021 vapaita joukkueita oli 7. Tästä laskennallinen kolme neljäsosaa on
5.25. Pyöristetään ylöspäin seuraavaan kokonaislukuun eli tarkasteluun valitaan 6. sijoittuneen pisteet =
77.4000.
Vuonna 2018 vapaita joukkueita oli 13. Tästä laskennallinen kolme neljäsosaa on 9.75. Pyöristetään ylöspäin
seuraavaan kokonaislukuun eli tarkasteluun valitaan 10. sijoittuneen pisteet = 77.0667.
Arvokilpailujen valintakriteerien mukainen aikuisten EM-kilpailujen vapaan joukkueen A-raja on näiden
kahden pisteen keskiarvo = 77.2334 , /B-raja on 95 % A-rajasta = 73.3717
Alin pisteraja, jolla urheilija voi tulla valituksi kilpailuun, on kyseisen arvokilpailun täysien lajien (≥ 15
osallistujaa) alin valintakriteerien mukainen pisteraja. Toisin sanoen, mikäli vajaan lajin (< 15 osallistujaa)
laskennallinen A-raja on vähemmän kuin täysien lajien (≥ 15 osallistujaa) alin A-raja, sovelletaan tämän lajin
kohdalla alinta täyden lajin A-rajaa.
Alin pisteraja pätee ainoastaan aikuisten ja nuorten EM-kilpailuihin, ei ikäkausi EM-kilpailuihin.
Esimerkki:
Vuoden 2022 pisterajoissa Nuorten EM-kilpailuissa alin A-raja sellaisissa lajeissa, joissa oli täydet osallistujat
(≥ 15 osallistujaa) oli 73.2887. Mixed duo teknisen laskennallinen A-raja kyseisenä vuonna oli 72.5152. Tässä
astuu voimaan yllä oleva sääntö.
Arvokilpailujen valintakriteerien mukainen Nuorten EM-kilpailujen mixed duo teknisen A-raja on 73.2887. Braja on 95 % A-rajasta eli 69.6243.

Aikuisten MM-kilpailut
Kaikissa lajeissa tarkastellaan ensisijaisesti alkukilpailun pisteitä. Mikäli lajissa on suora finaali, tarkastellaan
siinä tapauksessa suoran finaalin pisteitä.
Solo (vapaa ja tekninen) Valitaan tarkasteluun 16. sijoittuneen pisteet.
Duo (vapaa ja tekninen) Valitaan tarkasteluun 20. sijoittuneen pisteet.
Joukkue (vapaa ja tekninen) Valitaan tarkasteluun 16. sijoittuneen pisteet.
Mikäli lajissa on alle 15 osallistujaa, valitaan tarkasteluun lajissa parhaiten sijoittuneiden kolmen neljäsosan
(75 %) sisällä viimeiseksi sijoittuneen pisteet kuten EM-kilpailujen kohdalla.

Combo, highlight ja mixed duot (tekninen ja vapaa)
Mikäli lajissa on 15 tai enemmän osallistujia, valitaan tarkasteluun 12. sijoittuneen pisteet. Mikäli lajissa on
alle 15 osallistujaa, valitaan tarkasteluun lajissa parhaiten sijoittuneiden kolmen neljäsosan (75 %) sisällä
viimeiseksi sijoittuneen pisteet kuten EM-kilpailujen kohdalla. Mikäli sarjassa on kolme tai vähemmän
osallistuja, valitaan tarkasteluun viimeiseksi sijoittuneen pisteet.
Alin pisteraja, jolla urheilija voi tulla valituksi kilpailuun, on kyseisen arvokilpailun täysien lajien (≥ 15
osallistujaa) alin valintakriteerien mukainen pisteraja. Toisin sanoen, mikäli vajaan lajin (< 15 osallistujaa)
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laskennallinen A-raja on vähemmän kuin täysien lajien (≥ 15 osallistujaa) alin A-raja, sovelletaan tämän lajin
kohdalla alinta täyden lajin A-rajaa.

Nuorten MM-kilpailut
Kaikissa lajeissa tarkastellaan ensisijaisesti alkukilpailun pisteitä. Mikäli lajissa on suora finaali, tarkastellaan
siinä tapauksessa suoran finaalin pisteitä.
Solo (vapaa ja tekninen) ja duo (vapaa ja tekninen)
Valitaan tarkasteluun 16. sijoittuneen pisteet.
Joukkue (vapaa ja tekninen)
Valitaan tarkasteluun 16. sijoittuneen pisteet.
Mikäli lajissa on alle 15 osallistujaa, valitaan tarkasteluun lajissa parhaiten sijoittuneiden kolmen neljäsosan
(75 %) sisällä viimeiseksi sijoittuneen pisteet kuten EM-kilpailujen kohdalla.
Combo ja mixed duot (tekninen ja vapaa)
Mikäli lajissa on 15 tai enemmän osallistujia, valitaan tarkasteluun 12. sijoittuneen pisteet. Mikäli lajissa on
alle 15 osallistujaa, valitaan tarkasteluun lajissa parhaiten sijoittuneiden kolmen neljäsosan (75 %) sisällä
viimeiseksi sijoittuneen pisteet kuten EM-kilpailujen kohdalla. Mikäli sarjassa on kolme tai vähemmän
osallistuja, valitaan tarkasteluun viimeiseksi sijoittuneen pisteet.
Highlight
NMM-kilpailujen kilpailuohjelmassa ei ole ollut vielä highlight ohjelmaa, jonka vuoksi siitä ei voida laskea
vielä pisterajaa. Toistaiseksi highlightin osalta toimitaan siten, että Taitouinnin Ydinryhmä arvioi esitetäänkö
mahdollista joukkuetta valittavaksi huippu-uintiurheilun johtoryhmälle. Perustelut kirjataan
valintaesitykseen.
Alin pisteraja, jolla urheilija voi tulla valituksi kilpailuun, on kyseisen arvokilpailun täysien lajien (≥ 15
osallistujaa) alin valintakriteerien mukainen pisteraja. Toisin sanoen, mikäli vajaan lajin (< 15 osallistujaa)
laskennallinen A-raja on vähemmän kuin täysien lajien (≥ 15 osallistujaa) alin A-raja, sovelletaan tämän lajin
kohdalla alinta täyden lajin A-rajaa.

Ikäkausi MM-kilpailut (Youth)
Kaikissa lajeissa tarkastellaan ensisijaisesti alkukilpailun pisteitä (vapaa + kuviot). Mikäli lajissa on suora
finaali, tarkastellaan siinä tapauksessa suoran finaalin pisteitä.
Solo Tarkastellaan 16. sijoittuneen pisteitä.
Duo Tarkastellaan 16. sijoittuneen pisteitä.
Joukkue Tarkastellaan 16. sijoittuneen pisteitä.
Mikäli lajissa on alle 15 osallistujaa, valitaan tarkasteluun lajissa parhaiten sijoittuneiden kolmen neljäsosan
(75 %) sisällä viimeiseksi sijoittuneen pisteet kuten EM-kilpailujen kohdalla.
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Combo ja mixed duo
Mikäli lajissa on 15 tai enemmän osallistujia, valitaan tarkasteluun 12. sijoittuneen pisteet. Mikäli lajissa on
alle 15 osallistujaa, valitaan tarkasteluun lajissa parhaiten sijoittuneiden kolmen neljäsosan (75 %) sisällä
viimeiseksi sijoittuneen pisteet kuten EM-kilpailujen kohdalla. Mikäli sarjassa on kolme tai vähemmän
osallistuja, valitaan tarkasteluun viimeiseksi sijoittuneen pisteet.
Highlight
Ikäkausi MM-kilpailujen kilpailuohjelmassa ei ole ollut vielä highlight ohjelmaa, jonka vuoksi siitä ei voida
laskea vielä pisterajaa. Toistaiseksi highlightin osalta toimitaan siten, että Taitouinnin Ydinryhmä arvioi
esitetäänkö mahdollista joukkuetta valittavaksi huippu-uintiurheilun johtoryhmälle. Perustelut kirjataan
valintaesitykseen.

3.7. Vesipallo
Aikuisten ja nuorten MM- ja EM-kilpailut
Liittohallitus käsittelee joukkueiden valinnat erikseen vuosittain huippu-uintiurheilun johtoryhmän
esityksestä. Osallistuminen aikuisten ja nuorten MM- ja EM-karsintaturnauksiin on urheilijoille osittain tai
kokonaan omakustanteinen.

3.8. Avovesiuinti
Liittohallitus päättää tarvittaessa avovesiuinnin arvokilpailujen valintakriteerit ja valinnat.

4. Joukkueenjohto, valmentajat, asiantuntijat ja tuomarit
Huippu-uintiurheilun johtoryhmä valitsee arvokilpailuihin joukkueenjohtajan, valmentajat ja asiantuntijat
toiminnanjohtajan valtuuttaman henkilön esityksestä. Joukkueenjohdon valinnoissa noudatetaan
kilpailukohtaisia akkreditointisääntöjä.
Uimahyppy-, taitouinti- ja vesipallojoukkueeseen nimetään tuomari LEN:n ja FINA:n sääntöjen
edellyttämällä tavalla. Tuomarikulut katetaan kilpailutoiminnan budjetista. Uinnissa kansainväliset tuomarit
valitaan kilpailuun LEN:n ja FINA:n tuomarilistoilta. Tuomarivalinnat tekee kilpailutyöryhmä.
Uimaliiton viestinnästä vastaava henkilö valitaan tarvittaessa ko. arvokilpailujoukkueeseen. Päätöksen
valinnasta tekee toiminnanjohtaja.

Oikeudet muutoksiin pidetään.

