
TAITOUINNIN MESTARUUSKILPAILUSÄÄNNÖT  
 

Ellei toisin määrätä, kilpailuissa noudatetaan Suomen Uimaliiton yleisiä sääntöjä ja määräyksiä sekä voimassa 
olevia WAQ:n lajisääntöjä (World Aquatics Artistic Swimming Rules) sekä yleisiä sääntöjä (WAQ General 
Rules). Ellei toisin mainita, nämä taitouinnin mestaruuskilpailusäännöt koskevat vain taitouinnin 
arvokilpailuja ja ovat voimassa toistaiseksi. 
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1. Taitouinnin arvokilpailut 
 

1.1 Kansallisia taitouinnin arvokilpailuja Suomessa ovat  

• Suomen mestaruuskilpailut  
• Nuorten Suomen mestaruuskilpailut  
• Ikäkausimestaruuskilpailut  
• Teknisten taitojen mestaruuskilpailut 

1.2 Kunkin arvokilpailun järjestämisoikeuden vahvistaa Suomen Uimaliiton Kilpailutyöryhmä (KTR). 

1.3 Kaikki kilpailut voidaan järjestää myös avoimina. Kilpailujen avoimuudesta päättää järjestävä seura / 
seurat, huolehtien tällöin kilpailua koskevan informaation olevan saatavilla myös englanniksi. 

  



2. Kilpailujen järjestäminen 
 

2.1 Arvokilpailut järjestää Suomen Uimaliitto tai sen jäsenseura tai seurayhtymä, jolle liitto on 
järjestämisoikeuden antanut.  

2.2 Seuran/seurayhtymän tulee hakea arvokilpailujen järjestämisoikeutta Suomen Uimaliitolta.  

2.3 Kilpailut julkaistaan Uimaliiton tapahtumakalenterissa.  

2.4 Arvokilpailut järjestetään liiton määrittäminä ajankohtina. 

2.4.1 Suomen mestaruuskilpailut touko-heinäkuussa  

Kilpailuissa on yksi ikäsarja: Seniorit (Seniors) 

Kilpailuohjelmassa on kaksitoista (12) mitalikilpailua:  

1. Soolo tekninen (solo technical) 100 % 
2. Soolo vapaa (solo free) 100 % 
3. Miesten soolo tekninen (male solo technical) 100 % 
4. Miesten soolo vapaa (male solo free) 100 % 
5. Duo tekninen (duet technical) 100 %  
6. Duo vapaa (duet free) 100 % 
7. Mixed duo tekninen (mixed duet technical) 100 %  
8. Mixed duo vapaa (mixed duet free) 100 % 
9. Joukkue tekninen (team technical) 100 %  
10. Joukkue vapaa (team free) 100 % 
11. Combo (free combination) 100 %  
12. Akrobatiaohjelma (acrobatic routine) 100 % 

2.4.1.1 Mitalikilpailussa 11 (Combo) noudatetaan WAQ:n yleisten lajisääntöjen lisäksi seuraavaa sääntöä: 

• LEN:n sääntö: Combo-kilpailu uidaan Youth Combo-säännöillä (Appendix III) 
• Akrobatioissa ei ole vaikeuskertoimen rajoituksia. (Appendix V; required elements 2) 

POIKKEUS vuonna 2023: 

• Ilman rangaistuksia voi osallistua samaan Combo-kilpailuun seuraavilla säännöillä: 
o Musiikin pituus 3:30 (+/- 5 sek) 
o Vaadittujen elementtien määrä 11 
o Yhteenveto: 5 akrobatiaa, vapaat sidososat/siirtymät, VAIN yksi (1) soolo hybridi + yksi (1) 

duo hybridi, neljä (4) joukkuehybridiä 
• Akrobatioissa ei ole vaikeuskertoimen rajoituksia (Appendix V; required elements 2) 

2.4.2 Nuorten Suomen mestaruuskilpailut touko-heinäkuussa  

Kilpailuissa on yksi ikäsarja: Juniorit (Juniors) 

Kilpailuohjelmassa on kaksitoista (12) mitalikilpailua:  

1. Soolo tekninen (solo technical) 100 % 
2. Soolo vapaa (solo free) 100 % 
3. Miesten soolo tekninen (male solo technical) 100 % 
4. Miesten soolo vapaa (male solo free) 100 % 



5. Duo tekninen (duet technical) 100 %  
6. Duo vapaa (duet free) 100 % 
7. Mixed duo tekninen (mixed duet technical) 100 %  
8. Mixed duo vapaa (mixed duet free) 100 % 
9. Joukkue tekninen (team technical) 100 %  
10. Joukkue vapaa (team free) 100 % 
11. Combo (free combination) 100 %  
12. Akrobatiaohjelma (acrobatic routine) 100 % 

2.4.2.1 Mitalikilpailussa 11 (Combo) noudatetaan WAQ:n yleisten lajisääntöjen lisäksi seuraavaa sääntöä: 

• LEN:n sääntö: Combo-kilpailu uidaan Youth Combo-säännöillä (Appendix III) 
• Akrobatioissa ei ole vaikeuskertoimen rajoituksia. (Appendix V; required elements 2) 

POIKKEUS vuonna 2023: 

• Ilman rangaistuksia voi osallistua samaan Combo-kilpailuun seuraavilla säännöillä: 
o Musiikin pituus 3:30 (+/- 5 sek) 
o Vaadittujen elementtien määrä 11 
o Yhteenveto: 5 akrobatiaa, vapaat sidososat/siirtymät, VAIN yksi (1) soolo hybridi + yksi (1) 

duo hybridi, neljä (4) joukkuehybridiä 
• Akrobatioissa ei ole vaikeuskertoimen rajoituksia. (Appendix V; required elements 2) 

2.4.3 Ikäkausimestaruuskilpailut maalis-toukokuussa  

Kilpailussa on kaksi ikäsarjaa: AG12 ja Nuoriso (Youth), jotka voidaan järjestää eri ajankohtina. 

Kuviot tarkoittavat WAQ-AS ko. ikäryhmän kuvioita. 

AG12 kilpailuohjelmassa on kuusi (6) mitalikilpailua: 

1. Soolo (solo): AG12 kuviot (figures) 100 % + vapaaohjelma (free routine) 100 % 
2. Miesten soolo (male solo): AG12 kuviot (figures) 100 % + vapaaohjelma (free routine) 100 % 
3. Duo (duet): AG12 kuviot (figures) 100 % + vapaaohjelma (free routine) 100 % 
4. Mixed duo (mixed duet): AG12 kuviot (figures) 100 % + vapaaohjelma (free routine) 100 % 
5. Joukkue (team): AG12 kuviot (figures) 100 % + vapaaohjelma (free routine) 100 %  
6. Combo (free combination) 100 % 

Nuoriso (Youth) kilpailuohjelmassa on kuusi (6) mitalikilpailua: 

1. Soolo (solo): nuorisokuviot (figures) 100 % + vapaaohjelma (free routine) 100 % 
2. Miesten soolo (male solo): nuorisokuviot (figures) 100 % + vapaaohjelma (free routine) 100 % 
3. Duo (duet): nuorisokuviot (figures) 100 % + vapaaohjelma (free routine) 100 % 
4. Mixed duo (mixed duet): nuorisokuviot (figures) 100 % + vapaaohjelma (free routine) 100 % 
5. Joukkue (team): nuorisokuviot (figures) 100 % + vapaaohjelma (free routine) 100 %  
6. Combo (free combination) 100 % 

2.4.4 Teknisten taitojen mestaruuskilpailut marras-joulukuussa  

Kilpailussa on neljä ikäsarjaa: Seniorit (Seniors), Juniorit (Juniors), Nuoriso (Youth) ja AG12. 
Teknisten taitojen mestaruuskilpailuissa on kolmetoista (13) mitalikilpailua: 

1. Seniorit: Soolo tekniset elementit (solo technical elements) 100% 
2. Seniorit: Duo tekniset elementit (duet technical elements) 100% 



3. Seniorit: Mixed Duo tekniset elementit (mixed duet technical elements) 100% 
4. Seniorit: Joukkue tekniset elementit (team technical elements) 100% 
5. Juniorit: Soolo tekniset elementit (solo technical elements) 100% 
6. Juniorit: Duo tekniset elementit (duet technical elements) 100% 
7. Juniorit: Mixed duo tekniset elementit 100% 
8. Juniorit: Joukkue tekniset elementit (team technical elements) 100% 
9. Nuoriso (Youth): Kaikki ikäsarjan kuviot (12 kpl) 100% 
10. AG12: Kaikki ikäsarjan kuviot (8 kpl) 100% 
11. Alle 15-vuotiaat: 4 kpl akrobatioita: 1 jokaisesta kategoriasta (A, B, C ja P) noudattaen WAQ:n 

sääntöjen mukaisia DD-arvoja (voimassa olevat WAQ AS Rules) 100% 
12. Juniorit A, B, C ja P kategorioiden akrobatiat (4kpl, yksi jokaisesta kategoriasta), ei 

vaikeuskerroinrajoitetta 100% 
13. Seniorit: A, B, C ja P kategorioiden akrobatiat (4kpl, yksi jokaisesta kategoriasta), ei 

vaikeuskerroinrajoitetta 100% 

2.4.4.1 Teknisten taitojen mestaruuskilpailujen kaikki mitalisarjat ovat avoimia sarjoja, joihin voivat osallistua 
kaikki sukupuolet. (Poislukien Mixed Duo mitalikilpailut 3 & 7). 

2.4.4.2 Duoelementit tulee suorittaa parina ja joukkue-elementit 4-8 hengen joukkueena. Varauimareiden 
ilmoittaminen sallitaan teknisten musiikkiohjelmien sääntöjen mukaisesti. Kilpailujakson alettua suorittavaa 
kokoonpanoa ei voi enää muuttaa. 

2.4.4.3 Tekniset 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.  

2.4.4.4 Tekniset elementit tuomaroidaan kuten teknisten ohjelmien elementit WAQ:n sääntöjen mukaan.  
Elementit ja akrot pisteytetään kuten WAQ:n säännöissä 0,25 pisteen välein. 

2.4.4.5 Mitalikilpailuissa 1–8 osallistujat valitsevat ikäsarjassaan kustakin elementistä A- tai B-version. 
Suoritettava versio on ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä. Suoritettaviin versioihin ei saa tehdä 
muutoksia ilmoittautumisajan päätyttyä. 

2.4.4.6 Akrobatiat suoritetaan tuomaripaneelin edessä yksittäisinä suorituksina ja ne arvioidaan voimassa 
olevien WAQ:n taitouinnin lajisääntöjen (WAQ AS Rules) elementtipaneelin kriteerien mukaisesti. 
Akrobatioihin meno ja poistulo ovat vapaavalintaisia eikä näitä huomioida pisteytyksessä. Osallistujat voivat 
itse päättää miten päin akrobatiat suoritetaan tuomareihin nähden. Musiikin käyttö ei ole sallittua eikä 
valmentaja saa antaa tahtia. 

2.4.4.7 Mitalikilpailuissa 11-13 akrobatioiden DD tulee ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä. 
Ilmoittautumisen jälkeen muutokset ovat sallittuja vain lääketieteellisin perustein. Lääketieteellisin perustein 
muutettu DD tulee ilmoittaa viimeistään 2 h ennen kilpailujakson alkua. 

2.5 Suomen kansallisissa arvokilpailuissa noudatetaan WAQ:n taitouintisääntöjä seuraavin poikkeuksin: 

2.5.1 Kilpailuilmoittautumiset ja valmentajakortit tulee lähettää kilpailunjärjestäjälle viimeistään 21 
vuorokautta ennen kilpailun alkua. Tämän jälkeen muutokset valmentajakorttiin ovat sallittuja vain 
lääketieteellisin perustein. Lääketieteellisin perustein muutettu valmentajakortti tulee palauttaa viimeistään 
2 h ennen kilpailujakson alkua. 

2.5.2 Suomen kansalliset arvokilpailut voidaan uida suoraan loppukilpailuina. (AS 7) 



2.5.3 Seurojen tulee lähettää musiikit viimeistään 21 päivää ennen kilpailujen alkua kilpailunjärjestäjän 
ohjeiden mukaisesti. Tiedostot nimetään muotoon Nationality_Club_agegroup_event_Team/Surname 
(esim. FIN_HU_JR_solo_Ahonen, FIN_KuUS_SR_teamtech_1, FIN_AWS_AG12_duet_Lahti&Mäki) (AS 15.3) 

2.5.4 Videotarkistuksen suorittavat kilpailunjohtaja, apulaiskilpailunjohtaja ja DTC (AS 18.7.1) 

2.5.5 Videotarkastuspyyntöjen kohdalla videotarkastuksen tekevät vaikeuden osalta kilpailunjohtaja, 
apulaiskilpailunjohtaja ja DTC. Synkron osalta videotarkistuksen tekevät kilpailunjohtaja, 
apulaiskilpailunjohtaja ja yksi STC. Videotarkistuspyyntö tehdään kirjallisesti kilpailunjohtajalle. (AS 18.10) 

2.5.6 Kilpailunjohtaja päättää tehdäänkö videotarkastukset välittömästi suorituksen vai kilpailujakson 
jälkeen.  

2.6 Pistelaskun osalta kilpailuissa on suositeltavaa käyttää Thomas Röhssin (SWE) pistelaskuohjelman 
viimeisintä versiota. Linkki viimeisimpään versioon löytyy Uimaliiton nettisivuilta.  

2.7 Järjestävä seura laatii kilpailukutsun sekä ilmoittautumislomakkeet yhdessä kilpailunjohtajan kanssa. 

2.7.1 Kutsu ja ilmoittautumislomake lähetetään taitouinnin ydinryhmälle tarkistettavaksi viimeistään 45 
vuorokautta ennen kilpailun alkua osoitteeseen taitouinti@uimaliitto.fi. 

2.7.2 Kilpailukutsu tulee julkaista ilmoittautumislomakkeineen viimeistään 40 vuorokautta ennen kilpailun 
alkua.  
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3. Kilpailujen osanotto-oikeus  
 

3.1 Kansallisten arvokilpailujen osanotto-oikeus määräytyy Suomen Uimaliiton uintiurheilun sääntökirjan 
yleismääräysten mukaisesti.  

3.2 Kilpailuissa noudatetaan WAQ:n sääntöjen mukaisia ikäsarjoja seuraavin poikkeuksin: 

3.2.1  
Kukin kilpailija saa uida omassa ja/tai vanhemmassa ikäryhmässä.  

3.2.2 Suomen kansallisissa arvokilpailuissa miesuimareiden määrää ei ole rajoitettu muutoin kuin miesten 
Soolossa ja Mixed Duossa. 

3.3 Duossa, Mixed Duossa, joukkueessa, combossa ja akrobatiaohjelmassa kilpailijoilla voi olla edustusoikeus 
eri seuroihin.  

3.3.1 Kilpailuun osallistuvan ryhmän, esim. duon, tulee kuitenkin kilpailla yhden seuran nimen alla.  

3.3.2 Edustettava seura tulee ilmoittaa kilpailuilmoittautumisen yhteydessä. Edustusoikeudesta tulee tehdä 
seurojen (“oma seura” sekä edustettava seura) välillä kirjallinen sopimus, joka toimitetaan 
kilpailunjärjestäjälle kilpailuilmoittautumisen yhteydessä. 

3.4  
Kunkin kilpailijan tulee suorittaa ohjelmat siinä ikäsarjassa, johon on ilmoittautunut. Esim. jos solisti on 
ilmoittautunut sekä Junior- että Senior -sarjaan, solistin on suoritettava ohjelma molemmissa sarjoissa.  
  



4. Tuomarit ja toimitsijat  
 

4.1 Järjestävä seura huolehtii kilpailuun kilpailunjohtajan (Referee), CR:n (Chief Recorder) ja DTC:n (Difficulty 
Technical Controller) ja ehdottaa soveltuvia henkilöitä ko. tehtäviin taitouinnin ydinryhmälle hyväksyttäväksi 
vähintään 90 vuorokautta ennen kilpailuja osoitteeseen taitouinti@uimaliitto.fi 

4.2 Kilpailunjohtaja hyväksyy kilpailun tuomarit ja tarkastajat. (AS 21.1)  

4.2.1 Kilpailunjohtaja valitsee kilpailuun ilmoitettujen vaikeustarkastajien (DTC/DTAC) joukosta tarvittavat 
vaikeustekniset tarkastajat, synkrotekniset tarkastajat, tuomaripaneelit ja tarvittavat apulaiskilpailunjohtajat 
(Assistant Referee).  

4.3 Muut kilpailun tarvittavat toimitsijat järjestää järjestävä seura. 

4.4 Osallistuvan seuran tulee ehdottaa ilmoittautumislomakkeessa sopivia tuomareita, synkroteknisiä 
tarkastajia (STC) ja vaikeustarkastajia (DTC/DTAC). Kilpailukutsussa ilmoitetaan määrä tarvittaville 
toimitsijoille. Vaadittavat toimitsijamäärät minimissään ovat seuraavat: 

4.4.1 IKM-kilpailut: 

• kolme (3) DTAC 
• neljä (4) STC  
• kaksitoista (12) B-tuomaria  
• Neljätoista (14) C-tuomaria (tämä määrä voi sisältää B-tuomareita.) 

4.4.2 NSM- ja SM-kilpailut 

• kolme (3) DTAC 
• neljä (4) STC  
• Kaksitoista (12) B-tuomaria 

4.4.3 Teknisten taitojen mestaruuskilpailut 

• neljä (4) STC 
• kolmetoista (13) B-tuomaria  
• kolmetoista (13) C-tuomaria (Tämä määrä voi sisältää B-tuomareita.) 

4.4.4 Kun ilmoittautumisaika on päättynyt, seuroille jyvitetään minimimäärään kuuluvien DTAC, STC ja 
tuomareiden todelliset kulut kilpailuun osallistuvan seuran uimareiden määrän mukaan. Mikäli DTAC, STC ja 
tuomarit tulevat kilpailupaikkakunnan ulkopuolelta, jyvitettävään maksuun sisällytetään kunkin toimitsijan 
matka-, ateria- ja majoituskulut (1 hlön huone) edullisimman matkustustavan mukaan. Ylimääräisinä 
ilmoittautuneiden tuomarien, DTAC ja STC kuluja ei jyvitetä.  

4.5 Kohtien AS 22-24 osalta noudatetaan WAQ:n sääntöjä. 
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5. Kilpailujen osallistumismaksut  
 

5.1 Osallistujamaksut kaikissa Suomen kansallisissa arvokilpailuissa ovat maksimissaan Uimaliiton kulloinkin 
voimassa olevan hinnaston mukaisia.  

6. Kilpailun tulokset  
 

6.1 Kilpailunjohtaja tarkistaa tulokset ja hyväksyy ne mahdollisimman pian kunkin kilpailujakson jälkeen.  

6.2 Tulokset lähetetään seuroille ja Uimaliittoon sähköisesti (taitouinti@uimaliitto.fi) mahdollisimman pian 
palkintojenjaon jälkeen.  

7. Palkinnot ja palkintojenjako  
 

7.1 Taitouinnin kansallisissa arvokilpailuissa käytetään Suomen Uimaliiton virallisia mitaleja. Mitalit jaetaan 
sijoille 1–3 sekä myös mahdollisille varauimareille. 

7.2 Järjestävä seura tilaa mitalit Uimaliiton kautta. 

7.3 Seura voi tuoda esille omia yhteistyökumppaneitaan, jotka eivät kuitenkaan saa olla ristiriidassa (samalla 
alalla toimiva kilpaileva yritys) Uimaliiton yhteistyökumppaneiden kanssa. Järjestävä seura voi jakaa myös 
muita palkintoja mitalien lisäksi, kuten esim. yhteistyökumppanien tuotteita. Palkintojen pitää olla kuitenkin 
kyseiselle ikäluokalle sopivia ja urheiluhengen mukaisia.  

7.4 Palkintojenjakotilaisuus tapahtuu arvokkuutensa mukaisesti palkintokorokkeella tms. 
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