
   
 

   
 

Tämä sääntömuutos astuu voimaan 1.1.2023 alkaen 

 
TAITOUINNIN TUOMARISÄÄNNÖT 
MESTARUUSKILPAILUISSA 
 

 

1. MESTARUUSKILPAILUJEN TUOMARIT JA TEKNISET TARKASTAJAT 
Tuomareina ja teknisinä tarkastajina kilpailuissa voivat toimia vain Uimaliiton sähköisessä rekisterissä olevat 
tuomarit ja tekniset tarkastajat. 

2. TEKNISTEN TARKASTAJIEN JA TUOMAREIDEN LUETTELOON NIMETTÄVÄLTÄ 
HENKILÖLTÄ EDELLYTETÄÄN 
• 18 vuoden ikää 
• Tuomarikoulutuksiin ja/tai teknisten tarkastajien koulutuksiin osallistumista 
• Hyväksytyt varjotuomaroinnit ja/tai varjotarkastukset (2 kertaa) 

3. TUOMARIEN JA TEKNISTEN TARKASTAJIEN LUOKITTELU 
• C-tuomari: kuviot 
• B-tuomari: kuviot sekä Junior- ja Senior -sarjan tekniset elementit, musiikkiuintien tuomarointi 
• A-tuomari: B-tuomari, joka on tuomaroinut vähintään 5 vuoden ajan Mestaruuskilpailuja. Voi 

toimia omalla paikkakunnallaan varjotuomareiden mentorina ja varjotuomareiden tarkastajana. 
Välittää hyväksytyt varjotuomaroinnit tuomarikouluttajille. Voi lähteä ulkomaille seurakilpailuihin 
tuomariksi. A-tuomaria voidaan esittää KV-tuomarilistalle. 

• KV-tuomari: WAQ:n kansainvälinen tuomari (G ja A): tuomaritehtävät ulkomailla. Taitouinnin 
ydinryhmä esittää KTR:lle WAQ:n listalle esitettäviä tuomareita. WAQ puolestaan päättää tuomarin 
tason omilla kansainvälisillä listoillaan (G tai A). 

• DTC/DTAC: Vaikeuden tekninen tarkastaja 
• STC: Synkron (yhdenaikaisuuden) tekninen tarkastaja 

 

4. KAIKILTA LUOKITELLUILTA TUOMAREILTA EDELLYTETÄÄN 
• Aktiivista osallistumista tuomaritoimintaan kansallisissa kilpailuissa.  
• Sääntömuutoskoulutukseen osallistumista WAQ:n sääntöjen päivittyessä neljän vuoden välein. 

Tuomaripätevyys on voimassa toistaiseksi, mutta mikäli tuomari ei osallistu 
sääntömuutoskoulutukseen, voi hän säilyttää tuomarointioikeutensa osallistumalla vaihtoehtoisesti 
uudestaan perustason C- ja B-tuomarikursseille tai suorittamalla hyväksytysti kaksi (2) 
varjotuomarointia uusien sääntöjen mukaan käytävissä kilpailuissa.  
 



   
 

   
 

5. KAIKILTA LUOKITELLUILTA TEKNISILTÄ TARKASTAJILTA EDELLYTETÄÄN 
• Aktiivista osallistumista teknisten tarkastajien toimintaan kansallisissa kilpailuissa.  
• Sääntömuutoskoulutukseen osallistumista WAQ:n sääntöjen päivittyessä neljän vuoden välein. 

Teknisten tarkastajien pätevyys on voimassa toistaiseksi, mutta mikäli tekniset tarkastajat eivät 
osallistu sääntömuutoskoulutukseen, voivat he säilyttää teknisen tarkastajan oikeutensa 
osallistumalla vaihtoehtoisesti uudestaan STC- ja/tai DTC-koulutukseen tai vaihtoehtoisesti 
suorittamalla hyväksytysti kaksi (2) varjotarkastusta uusien sääntöjen mukaan käytävissä 
kilpailuissa. 

6. TUOMARIEN JA TEKNISTEN TARKASTAJIEN TASOT: 
• C-tuomari: 

o C-tuomarikurssin teoriakoulutus: perusasennot ja asentojen muutokset, voimassa olevat 
AG8-, AG10-, AG12- ja Nuorisosarjan kuviot 

o 2 hyväksyttyä varjotuomarointia 
 

• B-tuomari: 
o Käynyt C-tuomarikurssin 
o B-tuomarikurssin teoriakoulutus: Junior- ja Senior-sarjan tekniset elementit sekä 

musiikkiohjelmien arvostelu. Tuomaripaneelit: akrobatioiden ja hybridien puhtaus sekä 
taiteellinen vaikutelma 

o 2 hyväksyttyä varjotuomarointia 
 

• A-tuomari:  
o Kts. 3. kohta  

 
• KV-tuomari: WAQ:n kansainvälinen tuomari (G tai A) 

o Käynyt C- ja B-tuomarikurssin 
o Toimii aktiivisesti vuosittain kaikissa tuomaritehtävissä sekä Suomessa että ulkomailla 
o WAQ:n kansainvälisen tuomarin polku 
o Käy täydennyskoulutuksissa kotimaassa ja/tai ulkomailla  
o Kirjoittaa vuosittain aktiivisuudestaan WAQ:lle.  

 
• STC: 

o Käynyt STC kurssin 
o Synkron (yhdenmukaisuuden) teknisen tarkastajan teoriakoulutus: synkro 

(yhdenmukaisuus) virheiden määrän kirjaaminen 
 

• DTC: 
o Käynyt DTC kurssin 
o Vaikeuden teknisen tarkastajan teoriakoulutus:  

 Kaikkien vaadittujen teknisten elementtien kirjaaminen (tekniset ohjelmat) 
 Vapaiden elementtien kirjaaminen (hybridit ja akrobatiat)  
 Teknisten erojen tunnistaminen (valmentajakortti vastaan mitä vedessä tapahtuu) 
 Hybridien ja akrobatioiden ajan kellottaminen 
 Suoritettujen liikkeiden määrän tarkastaminen 
 Valmentajakorttien oikeellisuuden tarkastaminen 
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