29.9.2022
SUOMEN UIMALIITTO / TAITOUINTI
SYKSYN 2022 KUVIOMESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT

Suomen Uimaliiton yleisten kilpailusääntöjen ja taitouinnin
mestaruuskilpailusääntöjen lisäksi seuraavin säännöin / poikkeuksin:



Syksyn 2022 kuviomestaruuskilpailut järjestetään 9-11.12.2022 Turussa.
Kuviomestaruuskilpailuissa on neljä ikäsarjaa: AG12 (12-vuotta ja nuoremmat), Youth (15vuotta ja nuoremmat), Junior (19-vuotta ja nuoremmat) ja Senior (15-vuotta ja vanhemmat).



Kilpailuissa uidaan uusien FINA-sääntöjen (Artistic Swimming Rules – 22–25) mukaiset kuviot
sekä teknisten musiikkiohjelmien pakolliset elementit ikäryhmittäin.



AG12 – sarjassa suoritetaan pakollinen kuvioryhmä sekä yksi arvottu kuvioryhmä.



AG12-sarjassa sallitaan yksi uusintayritys väärin suoritetusta kuviosta, josta seuraa joko yhden
pisteen rangaistuspiste (onnistunut uusintasuoritus) tai nolla (epäonnistunut uusintasuoritus).
(FINA Artistic Swimming Rules – 22–25, AS 11.3)



Youth sarjassa arvotaan kuvioiksi joko Section A (group 1 & 2), Section B (group 3 & 4) tai
Section C (group 5 & 6), jonka mukaiset neljä kuviota suoritetaan.



Kuvioiden arvonta suoritetaan kaksi viikkoa ennen kilpailua, torstaina 24.11.2022.



Junior sekä Senior -ikäsarjoissa uidaan uusien sääntöjen mukaiset pakolliset elementit, jotka
suoritetaan järjestyksessä elementistä yksi eteenpäin. Uusien sääntöjen kohtaa ”Additional
Requirements” ei huomioida eli kilpailussa suoritetaan vain määrätyt pakolliset elementit.



Molempien ikäsarjojen osalta järjestetään erikseen solo-, duo-, mixed duo- sekä
joukkuekilpailu, joihin jokaiseen on ilmoittauduttava erikseen. Duoelementit tulee suorittaa
parina ja joukkue-elementit 4–8 hengen joukkueena. Varauimareiden ilmoittaminen sallitaan
teknisten musiikkiohjelmien sääntöjen mukaisesti (FINA Artistic Swimming Rules – 22–25).
Kilpailujakson alettua, suorittavaa kokoonpanoa ei voi enää muuttaa.



Junior ja Senior -ikäsarjaan osallistuvat valitsevat ikäsarjassaan kustakin elementistä
vaikeuskertoimeltaan eroavan A- tai B-version. Suoritettava versio on ilmoitettava
ilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli elementistä ei ole valittavissa A tai B versiota, suoritetaan
automaattisesti Appendix II:ssa kuvattu elementti (FINA Artistic Swimming Rules – 22–25,
Appendix II). Suoritettaviin versioihin ei saa tehdä muutoksia ilmoittautumisajan päätyttyä.



Urheilijan/urheilijoiden on mahdollista osallistua samalla suorituksella sekä Junior että Senior
sarjaan. Tämä kuitenkin vain, mikäli urheilija valitsee suoritettavaksi vaikeuskertoimeltaan
yhtäläiset versiot elementeistä (A tai B) molemmissa sarjoissa.
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Teknisten musiikkiohjelmien pakolliset elementit tuomaroidaan kuten kuviot.



Kilpailunjärjestäjän on huolehdittava siitä, että elementtikilpailuissa (solo, duo ja joukkue)
käytetään samaa tuomaripaneelia sekä Junior että Senior -ikäsarjoissa (ts. samat tuomarit
tuomaroivat sekä Junior että Senior sarjaan osallistuvien urheilijoiden suoritukset).



Elementit suoritetaan tuomaripaneelin edessä yksittäisinä suorituksina. Elementti tulee aloittaa
kylki tuomaripaneeliin päin. Elementtiin meno ja poistulo ovat vapaavalintaisia, mutta näitä ei
huomioida pisteytyksessä. Musiikin käyttö ei ole sallittua eikä valmentaja saa antaa urheilijoille
tahtia. Suoritusta tekevät urheilijat ovat itse vastuussa suorituksen aikaisesta mahdollisesta
laskemisesta / tahdin annosta.



Kunkin sarjan kolme parasta palkitaan kuviomestaruuskilpailujen mitaleilla. Kilpailuun
ilmoitetut mitalisijoille sijoittuvien kokoonpanojen varauimarit saavat myös mitalin.



Uusien FINA-sääntöjen (FINA Artistic Swimming Rules – 22–25, AS 8.5) mukaisesti sallitaan
pienet nappikorvakorut.
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