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SW

UINTI

SW 1

KILPAILUJEN JÄRJESTÄMINEN

SW 1.1

Järjestävän yhteisön nimeämällä järjestelytoimikunnalla on oikeus määrätä kaikista niistä toimenpiteistä, joita näissä säännöissä ei ole määrätty kilpailunjohtajan, tuomareiden tai muiden toimitsijoiden tehtäväksi. Järjestelytoimikunnalla on myös
oikeus siirtää kilpailuja ja antaa hyväksyttyjen sääntöjen mukaisia määräyksiä kilpailujen hoitamiseksi.

SW 1.2

Olympialaisiin ja maailmanmestaruuskilpailuihin FINA:n hallitus nimeää seuraavan vähimmäismäärän toimitsijoita kilpailujen valvomiseksi:
-

kaksi kilpailunjohtajaa
valvomon johtaja
neljä ratatuomaria
kaksi lähettäjää
kaksi käännöstarkastajien esimiestä (yksi altaan kummassakin päässä)
käännöstarkastajat (yksi jokaisen radan kummassakin
päässä)
sihteeri
kaksi järjestelijää
kuuluttaja.

SW 1.2.1

Kaikkiin muihin kansainvälisiin kilpailuihin järjestävä
yhteisö nimeää saman tai pienemmän määrän toimitsijoita. Tarvittaessa kilpailuista vastuussa oleva kansallinen
tai kansainvälinen järjestö hyväksyy toimitsijat.

SW 1.2.2

Kun automaattista ajanottolaitetta ei ole käytettävissä, nimetään lisäksi ajanottajien johtaja, yksi ajanottaja rataa
kohti ja yksi ylimääräinen ajanottaja.

SW 1.2.3

Kun automaattista ajanottolaitetta ja/tai digitaalikelloja ei
käytetä, voidaan nimetä maalituomareiden johtaja ja maalituomareita.

SW 1.3

FINA:n delegaatin tulee tarkastaa ja hyväksyä yhdessä FINA:n
teknisen uintikomitean jäsenen kanssa riittävän ajoissa ennen
kilpailuja olympialaisissa ja maailmanmestaruuskilpailuissa
käytettävä kilpailuallas ja tekniset laitteet.
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SW 1.4

Kun televisiointiin käytetään vedenalaista videolaitetta, sen
täytyy toimia kaukosäädöllä. Se ei saa estää uimaria näkemästä, eikä saa olla uimarin tiellä. Se ei saa muuttaa altaan kokoonpanoa eikä peittää näkyvistä vaadittuja FINA:n merkintöjä.

SUOMESSA PIDETTÄVÄT KILPAILUT
1.

Suomessa pidettävissä kansallisissa FINA-kilpailuissa samoin
kuin Suomen Uimaliiton luvalla järjestettävissä mestaruuskilpailuissa sekä muissa kansallisissa arvokilpailuissa riittää yllä
olevasta poiketen kaksi ratatuomaria 25 m altaalla, lähettäjä ja
järjestelijä. Tarvittaessa voidaan nimetä toinen kilpailunjohtaja
ja lähettäjä.

2.

Kansallisissa ja sitä pienemmissä kilpailuissa on oltava vähintään seuraavat tuomarit ja toimitsijat:
-

kilpailunjohtaja,
lähettäjä,
ajanottajien johtaja, joka samalla voi toimia käännöstarkastajien esimiehenä lähtöpäässä
jokaista rataa kohti yksi ajanottaja, joka samalla voi toimia käännöstarkastajana lähtöpäässä,
kaksi ratatuomaria, jotka samalla voivat toimia käännöstarkastajien esimiehinä,
50 m altaalla kuitenkin neljä ratatuomaria
kaksi käännöstarkastajien esimiestä,
yksi käännöstarkastaja kunkin radan kummassakin
päässä,
kuuluttaja
sihteeri

SUiL:n huom. Ratatuomareilla tulee olla 1-lk:n tuomarikortti.
Yhtäjaksoisesti yli kolme tuntia kestävissä kisoissa on oltava
kaksi kilpailunjohtajaa.
3.

Edellä olevat määrät ovat vähimmäismääriä, jotka lähinnä soveltuvat sellaisenaan vain pieniin kilpailuihin.
Kilpailun suuruudesta, osanottajamäärästä ja altaasta riippuen
kilpailujen järjestäjä on velvollinen asettamaan tarpeen mukaan lisätoimitsijoita. Kilpailunjohtajalla on vastuu siitä, että
toimitsijoita on riittävästi.
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Milloin lähtöpäähän ei määrätä ajanottajia, heidän tehtävänsä
on määrättävä käännöstarkastajille, ellei käytössä ole automaattisen ajanoton lisäksi videoajanotto.
4.

Uintikilpailujen kilpailukutsussa on mainittava:
-

kilpailujen luonne,
kilpailupaikka ja altaan pituus,
päivämäärä ja alkamisajat,
lajiohjelma,
mahdolliset tulosrajat ja minkä ajanjakson kuluessa ne
on pitänyt saavuttaa,
uidaanko suora loppukilpailu vai myös alkuerät ja mahdollisesti välierät,
miten, milloin ja kenelle on ilmoittauduttava,
mahdollisen osanottomaksun suuruus sekä mihin ja
milloin se on maksettava sekä kuka antaa lähempiä tietoja kilpailuista.
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SW 2

TOIMITSIJAT
SUiL:n huom. Tuomareiden ja toimitsijoiden pätevyys Suomen Uimaliiton alaisissa kilpailuissa esitetään erikseen.

SW 2.1

Kilpailunjohtaja

SW 2.1.1

Kilpailunjohtajalla on täysi määräys- ja käskyvalta kaikkiin toimitsijoihin, hän hyväksyy heidät tehtäviinsä ja
opastaa heitä kaikissa kilpailuihin liittyvissä erityispiirteissä ja määräyksissä. Hän valvoo, että FINA:n sääntöjä
ja päätöksiä noudatetaan ja päättää kaikista niistä kilpailun tai ottelun käytännön toteuttamista koskevista asioista, joista ei ole säännöissä määrätty.

SW 2.1.2

Kilpailunjohtaja voi puuttua kilpailun kulkuun koska tahansa varmistuakseen, että FINA:n määräyksiä noudatetaan ja hän ratkaisee kaikki menossa olevaa kilpailua koskevat protestit.

SW 2.1.3

Jos käytetään maalituomareita, eikä käytössä ole kolmea
digitaalikelloa, kilpailunjohtaja määrää tarvittaessa sijoitukset. Jos automaattinen ajanottolaite on käytössä ja toimii, sijoitukset määritetään kuten kohdassa SW 13 esitetään.

SW 2.1.4

Kilpailunjohtajan tulee varmistua siitä, että kaikki tarpeelliset toimitsijat ovat paikoillaan kilpailuja varten.
Hän voi asettaa sijaisia poissaolevien tilalle ja korvata kykenemättömiksi tai tehottomiksi osoittautuneet toimitsijat. Hän voi nimetä tarvittaessa lisää toimitsijoita.

SW 2.1.5

Jokaisen erän alussa kilpailunjohtaja antaa kilpailijoille
seuraavat merkit:

a)

vihellyspillillä lyhyen sarjan vihellyksiä kehottaen uimareita riisumaan muun vaatetuksen paitsi uima-asun,

b)

pitkällä vihellyksellä kehotuksen nousta lähtökorokkeille tai selkäuinnissa ja sekauintiviestissä hypätä välittömästi veteen. Kilpailunjohtajan toisella pitkällä vihellyksellä selkäuimareiden ja sekauintiviestin uimareiden tulee palata välittömästi lähtöpäätyyn.
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Kun kilpailijat ja toimitsijat ovat valmiita lähtöön, kilpailunjohtaja antaa kädennostolla merkin lähettäjälle osoittaen, että kilpailijat ovat lähettäjän valvonnassa. Kilpailunjohtajan tulee pitää käsi sivulle ojennettuna, kunnes
lähtömerkki on annettu.
SW 2.1.6

Sekä lähettäjän että kilpailunjohtajan on havaittava ja
vahvistettava uimarin hylkäys, joka johtuu liikkumisesta
ennen lähtömerkkiä.

SW 2.1.7

Kilpailunjohtaja hylkää kilpailijan muista sääntöjen rikkomisesta, jonka hän itse huomaa. Kilpailunjohtaja voi
myös hylätä kenen tahansa uimarin sillä perusteella, että
joku muu asianomainen toimitsija raportoi tehdystä virheestä hänelle.
Kaikista hylkäyksistä päättää kilpailunjohtaja.

SW 2.2

Valvomon johtaja

SW 2.2.1

Valvomon johtaja valvoo automaattisen ajanoton toimintaa ja videoajanoton käyttöä.

SW 2.2.2

Valvomon johtaja tarkistaa tulokset tietokoneen tulosteista.

SW 2.2.3

Valvomon johtaja tarkistaa tulosteista viestivaihtojen oikeellisuuden ja raportoi kaikki vaihtorikot kilpailunjohtajalle.

SW 2.2.4

Valvomon johtaja voi varmistaa vaihtorikon videoajanoton avulla.

SW 2.2.5

Valvomon johtaja vastaa peruutusten vastaanottamisesta
alkukilpailuiden ja finaaleiden jälkeen, kirjaa tulokset virallisille lomakkeille, listaa kaikki uudet ennätykset ja ylläpitää tarvittaessa pistetilannetta.
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SW 2.3

Lähettäjä

SW 2.3.1

Lähettäjä vastaa kilpailijoista sen jälkeen, kun kilpailunjohtaja on antanut hänelle siihen luvan (SW 2.1.5), siihen
asti, kun asianomainen erä on päässyt käyntiin sääntöjenmukaisella lähdöllä. Lähtö tapahtuu kohdan SW 4 mukaisesti.

SW 2.3.2

Lähettäjän tulee ilmoittaa kilpailunjohtajalle kilpailija,
joka viivyttää lähtöä, jättää tahallaan noudattamatta määräyksiä tai käyttäytyy lähdön aikana muuten sopimattomasti, mutta ainoastaan kilpailunjohtaja voi hylätä kilpailijan tällaisen viivyttelyn, tottelemattomuuden tai sopimattoman käytöksen vuoksi.
SUiL:n huom. Sopimatonta käyttäytymistä on esimerkiksi tahallinen kilpailun viivyttäminen. Käytännössä kilpailijaa, joka viivyttää lähtöä tai käyttäytyy muuten sopimattomasti, on syytä ensimmäisellä kerralla varoittaa ja
vasta toisella kerralla sulkea kilpailuista.

SW 2.3.3

Lähettäjä ratkaisee, onko lähtö sääntöjen mukainen, vain
kilpailunjohtaja voi kumota ratkaisun.

SW 2.3.4

Lähettäjä sijoittuu lähdön ajaksi altaan sivulle, noin viiden metrin päähän lähtöreunasta, paikkaan, josta ajanottajat voivat nähdä ja/tai kuulla lähtömerkin ja kilpailijat
kuulla sen.
SUiL:n huom. Selkäuintilähdössä on lähettäjän mielekkäintä sijoittua lähtöreunalle eikä viiden metrin päähän
siitä. Vaikka kysymyksessä ei olisi liikkuminen ennen
lähtömerkkiä, selvästi epätasainen lähtö voidaan kutsua
takaisin, jos epätasaisuus johtui lähettäjän virheestä tai ulkopuolisesta syystä.
SUiL:n huom. Lähdön aikana täytyy vallita hiljaisuus.
Jos yleisö ei ole hiljaa, kuuluttajan tulee pyytää hiljaisuutta lähdön ajaksi. Jos pyyntöä ei noudateta, lähettäjän
on komennettava kilpailijat pois lähtötelineiltä, kunnes
hiljaisuus saavutetaan.
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SW 2.4

Järjestelijä

SW 2.4.1

Järjestelijä kokoaa kilpailijat ennen kutakin erää.

SW 2.4.2

Järjestelijä ilmoittaa kilpailunjohtajalle jokaisen havaitsemansa mainostamista koskevan rikkomuksen (GR 6). Järjestelijä ilmoittaa kilpailunjohtajalle myös, jos joku kilpailija ei kutsuttaessa ole paikalla.

SW 2.5

Käännöstarkastajien esimies

SW 2.5.1
SW 2.6

Käännöstarkastajien esimies varmistaa, että käännöstarkastajat täyttävät tehtävänsä kilpailun aikana.

Käännöstarkastajat

SW 2.6.1

Jokaiselle radalle altaan kumpaankin päähän nimetään
yksi käännöstarkastaja varmistamaan, että uimarit noudattavat kulloinkin uitavan lajin sääntöjä lähdön jälkeen,
kussakin käännöksessä ja maaliintulossa.

SW 2.6.2

Käännöstarkastajat valvovat uimareita lähtöpäässä lähtömerkistä alkaen aina ensimmäisen käsivedon loppuun
saakka, paitsi rintauinnissa toisen käsivedon loppuun
saakka.
SUiL:n huom. Kun selkäuinnissa käytetään lähtötelinettä, käännöstarkastajien vastuulla on kuitenkin ennen
lähtöä tarkistaa, että lähtevän uimarin varpaat ovat kosketuksissa päätyyn tai ajanottopaneeliin.

SW 2.6.3

Kaikissa käännöksissä käännöstarkastajat valvovat uimareita viimeisen käännöstä edeltävän käsivedon alusta aina
ensimmäisen käännöksen jälkeisen käsivedon loppuun
saakka, paitsi rintauinnissa toisen käsivedon loppuun
saakka.

SW 2.6.4

Käännöstarkastajat valvovat uimareita maaliintulossa viimeisen käsivedon alusta alkaen.

SW 2.6.5

Kun selkäuinnin lähtötelinettä käytetään, lähtöpään käännöstarkastaja asettaa telineen paikalleen ja ottaa sen pois.
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SUiL:n huom. Uimari vastaa lähtötelineen säätämisestä
ja lukitsemisesta. Uimarin ei ole pakko käyttää lähtötelinettä. Tällöin käännöstarkastaja poistaa altaassa olevan
telineen.
SW 2.6.6

Henkilökohtaisissa 800 m ja 1 500 m lajeissa käännöstarkastajat sekä lähtö- että käännöspäässä merkitsevät muistiin kyseisellä radalla olevan uimarin uimien altaanpituuksien määrän. Uimarille tulee ilmoittaa jäljellä olevien
altaanpituuksien määrä näyttämällä numerolaatoista parittomia numeroita altaan käännöspäässä. Sähköisiä järjestelmiä voidaan käyttää, mukaan lukien vedenalaiset
näytöt.

SW 2.6.7

Lähtöpään käännöstarkastajien tulee antaa varoitusmerkki, kun uimarilla hänen radallaan on uimatta kaksi
altaanpituutta ja viisi (5) metriä henkilökohtaisilla 800 m
ja 1 500 m matkoilla. Merkkiä voidaan toistaa, kunnes uimari on jälleen rataköysien viiden metrin kohdalla. Varoitusmerkki voidaan antaa pillillä tai kellonsoitolla.

SW 2.6.8

Käännöstarkastajat valvovat viesteissä, onko lähtevä kilpailija kosketuksessa lähtökorokkeeseen silloin, kun
edellinen kilpailija koskettaa maaliseinää. Kun käytössä
on automaattinen laite, joka määrittää viestinvaihdon, sitä
tulee käyttää kohdan SW 13.1 mukaisesti.

SW 2.6.9

Käännöstarkastajan tulee ilmoittaa kilpailunjohtajalle
kaikki rikkomukset allekirjoittamallaan lomakkeella,
josta ilmenee laji, erä, ratanumero ja rikkomus.
SUiL:n huom. Suomen Uimaliiton alaisissa kilpailuissa
rikkomus voidaan ilmoittaa kilpailunjohtajalle myös
suullisesti, jolloin kilpailunjohtaja huolehtii mahdollisen
hylkäyksen kirjaamisesta.

SW 2.7

Ratatuomarit

SW 2.7.1

Ratatuomarit toimivat altaan molemmin puolin.
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SW 2.7.2

Ratatuomarit valvovat, että asianomaisen uintitavan sääntöjä noudatetaan ja he avustavat käännöstuomareita valvomalla käännöksiä ja maaliintuloa.

SW 2.7.3

Ratatuomarit ilmoittavat sääntörikkomukset kilpailunjohtajalle allekirjoittamallaan kortilla, johon on merkitty
laji, erä, ratanumero ja rikkomus.
SUiL:n huom. Suomen Uimaliiton alaisissa kilpailuissa
rikkomus voidaan ilmoittaa kilpailunjohtajalle myös
suullisesti, jolloin kilpailunjohtaja huolehtii mahdollisen
hylkäyksen kirjaamisesta.
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SW 2.8

Ajanottajien johtaja

SW 2.8.1

Ajanottajien johtaja määrää ajanottajien sijoittumisen ja
radat, joista he ovat vastuussa. On suositeltavaa, että jokaista rataa kohti on kolme (3) ajanottajaa. Jos automaattista ajanottolaitetta ei käytetä, nimetään lisäksi kaksi (2)
ajanottajaa, jotka tarvittaessa korvaavat ajanottajan, jonka
kello ei lähde käyntiin tai pysähtyy kilpailun aikana tai
joka jostain muusta syystä ei pysty ottamaan aikaa. Kun
käytetään digitaalikelloja, loppuaika ja sijoitus määräytyvät ajan perusteella.

SW 2.8.2

Jos käytetään vain yhtä (1) ajanottajaa rataa kohti, on nimettävä ylimääräinen ajanottaja kellohäiriöiden varalta.
Sen lisäksi ajanottajien johtajan on aina otettava aika jokaisen erän voittajalle.

SW 2.8.3

Ajanottajien johtaja kerää jokaiselta ajanottajalta ajanottokortin ja, jos tarpeellista, tarkastaa heidän kellonsa.

SW 2.8.4

Ajanottajien johtaja merkitsee tai tarkastaa kullekin radalle virallisen ajan ajanottokorttiin.

SW 2.9

Ajanottajat

SW 2.9.1

Ajanottajat ottavat kilpailijoille ajan heille määrätyllä radalla kohdan SW 11.3 mukaisesti. Kellojen tulee olla tarkistettuja järjestelytoimikunnan hyväksymällä tavalla.

SW 2.9.2

Ajanottajat käynnistävät kellonsa lähtömerkistä ja pysäyttävät ne, kun kilpailija heidän radallaan on maalissa.
Ajanottajien johtaja voi määrätä ajanottajia merkitsemään
muistiin väliajat 100 metriä pidemmillä matkoilla.

SW 2.9.3

Ajanottajat merkitsevät välittömästi erän jälkeen ottamansa ajan kortille ja luovuttavat kortin ajanottajien johtajalle ja esittävät pyydettäessä kellonsa tarkistettavaksi.
Heidän tulee nollata kellonsa kilpailunjohtajan seuraavalle erälle antamilla lyhyillä vihellyksillä.
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SUiL:n huom. Suomen Uimaliiton alaisissa kilpailuissa
kellot voidaan nollata vasta kilpailunjohtajan pitkällä vihellyksellä.
SW 2.9.4 Ellei videoajanottoa ole käytössä, voi olla syytä käyttää
täyttä ajanottajien määrää silloinkin, kun täysiautomaattista ajanottolaitetta käytetään.
SUiL:n huom. Jos ajanottajat toimivat myös käännöstarkastajina, koskevat heitä kohdan SW 2.5 määräykset.
SW 2.10

Maalituomareiden johtaja (mikäli tarpeellista)

SW 2.10.1 Maalituomareiden johtaja määrää jokaiselle maalituomarille paikan ja ne sijoitukset, jotka heidän tulee määrittää.
SUiL:n huom. Maalituomareiden johtajan asia on määrätä, miten maalituomarit toimivat. Jos maalituomarit
joutuvat toimimaan käännöstarkastajina, he ovat myös
velvolliset valvomaan viestinvaihtoja. Tästä on maalituomareiden johtajan syytä muistuttaa heitä.
SW 2.10.2 Kunkin erän jälkeen maalituomareiden johtaja kerää allekirjoitetut tulosliuskat maalituomareilta ja vahvistaa virallisen maaliintulojärjestyksen ja toimittaa sen suoraan
kilpailunjohtajalle.
SW 2.10.3 Kun käytetään automaattista ajanottojärjestelmää rekisteröimään erän lopputulos, maalituomareiden johtajan tulee
ilmoittaa joka erän jälkeen laitteen antama maaliintulojärjestys.
SW 2.11

Maalituomarit (mikäli tarpeellista)

SW 2.11.1 Maalituomarit sijoittuvat maalilinjalle, mieluimmin porrasmaisesti nouseville telineille, josta heillä on koko ajan
esteetön näkyvyys altaalle ja maalilinjalle, elleivät he
toimi automaattisen maaliintulolaitteen käyttäjinä kullekin nimetyllä radalla ja paina pysäytysnappia uimareiden
tullessa maaliin.
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SW 2.11.2 Joka erän jälkeen maalituomarit ratkaisevat ja raportoivat
kilpailijoiden sijoittumisen heille annetun tehtävän mukaisesti. Muiden kuin automaattisen maaliintulolaitteen
käyttäjinä toimivien maalituomareiden ei tule toimia
ajanottajina samassa erässä.
SW 2.12.

Sihteeristö (muissa kuin olympialaisissa ja maailmanmestaruuskilpailuissa)

SW 2.12.1 Kilpailusihteeri on vastuussa ajanottolaitteen tulostuksen
antamien aikojen ja sijoitusten tai kilpailunjohtajalta saatujen aikojen ja sijoitusten tarkistamisesta. Kilpailusihteerin tulee huolehtia, että kilpailunjohtaja allekirjoittaa
tulokset.
SUiL:n huom. Kilpailuun liittyvä sähköinen tai paperinen aineisto tulee säilyttää vähintään 14 vuorokauden
ajan (valitusaika Kilpailutyöryhmälle, ks. GR 9.2.3).
Tulokset on lähetettävä Suomen Uimaliitolle viimeistään
kilpailuita seuraavan vuorokauden loppuun mennessä Uimaliiton ilmoittamalla tavalla.
SW 2.12.2 Apusihteerien tulee tarkistaa alku- ja loppukilpailujen peruutukset, kirjoittaa viralliset tulokset, kirjata kaikki saavutetut uudet ennätykset ja huolehtia tarvittaessa pistetilanteen seuraamisesta.
SW 2.13

Toimitsijoiden päätöksenteko
Toimitsijoiden tulee tehdä päätöksensä itsenäisesti ja muista
riippumatta, ellei uintisäännöissä muuta määrätä.
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TUOMAREIDEN JA TOIMITSIJOIDEN PÄTEVYYS
1.

Uintikilpailujen tuomareilla ja toimitsijoilla on oltava voimassa oleva tuomarikortti, ellei jäljempänä toisin sanota.

2.

Tuomarikortteja ovat I luokan tuomarikortti ja II luokan tuomarikortti.
Kilpailunjohtajalta, ratatuomarilta ja valvomon johtajalta edellytetään I lk:n tuomarikorttia kaikissa virallisissa kilpailuissa.
Muilta sääntöjen vaatimilta tuomareilta ja toimitsijoilta edellytetään vähintään II lk:n tuomarikorttia. Kilpailunjohtajan luvalla ajanottajina (muttei ajanottajien johtajana), maalituomareina, kuuluttajana sekä avustavissa tehtävissä voidaan käyttää
tuomarikortittomia henkilöitä, joiden kilpailunjohtaja on todennut olevan perillä tehtävistään.
Jos ajanottajaa käytetään myös käännöstarkastajana, hänellä on
oltava tuomarikortti.
II lk:n tuomarikortin saaminen edellyttää 15 vuoden ikää ja hyväksyttävästi suoritettua II lk:n tuomarikurssia. Kortin myöntää Suomen Uimaliitto.
I lk:n tuomarikortin saaminen edellyttää 17 vuoden ikää, riittävän pitkää käytännön kokemusta II lk:n tuomarina sekä hyväksytysti suoritettua I lk:n tuomarikurssia. Kortin myöntää Suomen Uimaliitto.
I ja II lk:n tuomarikortti on voimassa neljä vuotta myöntämispäivästä lukien. Kortin uusiminen edellyttää, että henkilö
osoittaa hallitsevansa edelleen uintisäännöt ja että hän on osallistunut Uimaliiton järjestämään täydennyskoulutukseen.
Suomen Uimaliitto hyväksyy I lk:n ja II lk:n tuomarikurssin
pitäjät. Kurssien pitäjiltä edellytetään pitkäaikaista kokemusta
I lk:n tuomarina ja osallistumista kouluttajakoulutuksiin.
Suomen Uimaliitto antaa tarkempia määräyksiä tuomareiden
pätevyysvaatimuksista ja tuomarikurssien sisällöstä. Liitto valvoo muutenkin uintikilpailujen tuomariston tasoa. Liitto tekee
ehdotuksensa kansainvälisistä tuomareista ja seuraa heidän toimintaansa.
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SW 3

RATAJÄRJESTYS JA ERÄJAKO
ALKUKILPAILUISSA, VÄLIERISSÄ JA
LOPPUKILPAILUISSA
Olympialaisissa, maailmanmestaruuskilpailuissa, alueellisissa
kilpailuissa ja muissa FINA:n kilpailuissa (sekä Suomen Uimaliiton alaisissa kilpailuissa) määrätään ratajärjestys seuraavasti:

SW 3.1

Alkukilpailut
SUiL:n huom. Suomen Uimaliiton mestaruuskilpailusäännöt

SW 3.1.1

Ilmoittautumisen yhteydessä on aina ilmoitettava kunkin
kilpailijan kussakin lajissa saavuttama paras aika. Tämä
aika pitää olla saavutettu erikseen ilmoitetun ajanjakson
kuluessa ennen kilpailujen ilmoittautumisajan päättymistä. Ennen eräjakoa ja ratajärjestyksen määräämistä
kilpailijoista laaditaan ilmoitettujen aikojen perusteella
osanottajaluettelo, johon kilpailijat luetteloidaan paremmuusjärjestyksessä.
SUiL:n huom. Suomessa uitavissa kilpailuissa käytetään
paremmuusjärjestyksen laatimiseen muunnettuja aikoja
Uimaliiton hyväksymällä tavalla.
Saman ajan uineiden keskinäinen järjestys arvotaan. Viimeiseksi sijoitetaan ilman aikaa ne kilpailijat, joilla ei ole
virallista aikaa, ja heidänkin keskinäinen järjestyksensä
arvotaan. Uimarit sijoitetaan radoille kohdan SW 3.1.2
mukaisesti. Alkukilpailuissa uimareiden ratajärjestys
määräytyy ilmoitettujen aikojen perusteella seuraavasti

SW 3.1.1.1 Jos osanottajia on vain yksi erällinen, ratajärjestys
määräytyy kuten loppukilpailuissa ja se uidaan suoraan loppukilpailuna.
SW 3.1.1.2 Jos osanottajia on kaksi erällistä, täytetään erät osanottajaluettelon mukaisesti siten, että nopein kilpailija
sijoitetaan toiseen erään, seuraavaksi nopein ensimmäiseen erään, seuraavaksi nopein toiseen erään, seuraavaksi nopein ensimmäiseen erään jne.
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SW 3.1.1.3 Jos osanottajia on kolme erällistä, pois lukien 400,
800 ja 1500 metrin matkat, sijoitetaan nopein kilpailija kolmanteen erään, seuraavaksi nopein toiseen
erään, seuraavaksi nopein ensimmäiseen erään. Neljänneksi nopein sijoitetaan kolmanteen erään, viidenneksi nopein toiseen erään, kuudenneksi nopein ensimmäiseen erään, seitsemänneksi nopein kolmanteen
erään jne.
SW 3.1.1.4 Mikäli osanottajia on neljä tai useampia erällisiä, pois
lukien 400, 800 ja 1500 metrin matkat, täytetään
kolme viimeistä erää kuten edellä kohdassa SW
3.1.1.3. Kolmea viimeistä erää edeltävään erään sijoitetaan seuraavaksi nopeimmat kilpailijat ja tätä erää
edeltävään erään seuraavaksi nopeimmat kilpailijat
jne. Kolmea viimeistä erää edeltävien erien ratajärjestys määräytyy kuten kohdassa SW 3.1.2 esitetään.
SW 3.1.1.5 400, 800 ja 1 500 metrin matkoilla kaksi viimeisintä
erää täytetään kohdan SW 3.1.1.2 mukaisesti.
SW 3.1.1.6 Poikkeus: Kun lajissa on neljä tai useampia eriä, on
jokaiseen erään sijoitettava vähintään kolme osanottajaa ja vain jälkeenpäin tehty peruutus voi vähentää
jonkun erän kilpailijoiden lukumäärän kolmea pienemmäksi.
SW 3.1.1.7 Mikäli 10-ratainen allas on käytössä ja 8. sijalle on alkuerissä saavutettu kaksi samaa aikaa 800 m ja 1 500
m matkoilla, käytetään rataa 9. Mikäli samoja saavutettuja aikoja on kolme, käytetään myös rataa 0 ja radat arvotaan asianomaisten uimareiden kesken.
SUiL:n huom. Tällöin loppukilpailuun pääsee 9 tai 10
uimaria. Suomessa tätä sääntöä sovelletaan 800 m ja
1 500 m matkoilla myös ilmoittautumisajoille.
SW 3.1.1.8 Mikäli 10-rataista allasta ei ole käytössä, sovelletaan
sääntöä 3.2.3.
SW 3.1.2

Lukuun ottamatta 50 metrin kilpailuja 50 metrin altaassa,
ratajärjestys on seuraava (rata numero 1 (tai rata numero
0, jos käytössä on 10 rataa) sijaitsee lähtöpäästä altaan
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suuntaan katsottuna altaan oikealla puolella): nopein uimari tai joukkue sijoitetaan keskimmäiselle radalle, jos
altaassa on pariton luku ratoja, tai radalle 3 tai 4 altaissa,
joissa on 6 tai vastaavasti 8 rataa. Altaissa, joissa on 10
rataa, nopein uimari sijoitetaan radalle 4. Uimari, jolla on
seuraavaksi nopein aika, sijoitetaan hänen vasemmalle
puolelleen ja sen jälkeen vuorotellen muut oikealle ja vasemmalle aikojen perusteella. Uimarit, joilla on sama
aika, arvotaan edellisen periaatteen mukaan asianomaisille radoille.
SUiL:n huom. Suomessa uitavissa kilpailuissa 800 metrin ja sitä pidemmillä matkoilla voidaan järjestelytoimikunnan päätöksellä samalle radalle sijoittaa kaksi uimaria, jos kyseessä ei ole loppukilpailu tai ns. kuuma erä.
Järjestelytoimikunnan tulee tiedottaa päätöksestään kilpailijoille hyvissä ajoin.
SW 3.1.3

50 metrin kilpailu 50 metrin altaassa voidaan uida, järjestelytoimikunnan päätöksellä, joko tavanmukaisesta lähtöpäästä käännöspäähän tai käännöspäästä lähtöpäähän,
riippuen sellaisista tekijöistä kuin automaattisten ajanottolaitteiden sijainti, lähettäjän sijainti jne.
Järjestelytoimikunnan tulee tiedottaa päätöksestään kilpailijoille hyvissä ajoin ennen lähtöä. Riippumatta siitä,
mistä päästä lähtö tapahtuu, uimarit sijoitetaan samoille
radoille, joille heidät sijoitettaisiin, kun lähtö ja maaliintulo tapahtuvat lähtöpäässä.

SW 3.2

Välierät ja loppukilpailut

SW 3.2.1

Välierissä uimarit sijoitetaan eriin kuten kohdassa 3.1.1.2
on esitetty.

SW 3.2.2

Kun alkukilpailut eivät ole tarpeen, ratajärjestys määrätään kuten kohdassa SW 3.1.2 esitetään. Jos alkukilpailut
tai välierät on pidetty, radat määrätään kuten kohdassa
SW 3.1.2 esitetään, mutta ajat ovat asianomaisissa erissä
saavutettuja aikoja.
SUiL:n huom. Jos kilpailut uidaan suoraan loppukilpailuina, kunkin lajin hitain erä ui ensin ja nopein erä viimeisenä. Kun lajissa on enemmän kuin yksi erä, jokaiseen
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erään on sijoitettava vähintään kolme osanottajaa ja vain
jälkeenpäin tehdyn peruutuksen tai jälki-ilmoittautumisen vuoksi jonkun erän kilpailijoiden lukumäärä saattaa
jäädä kolmea pienemmäksi.
SW 3.2.3

Jos alkukilpailujen uimareista vähintään yksi, vaan eivät
kaikki saman ajan uineet ja samalle sijaluvulle sijoittuneet pääsisi jatkoon, kaikkien heidän kesken on suoritettava uusintauinti, jonka perusteella vapaiksi jääneet paikat jatkokilpailuissa täytetään. Uusintauinti suoritetaan
sen jälkeen, kun kaikki siihen osallistuvat ovat päättäneet
uusintaan oikeuttavan uintinsa. Uusintauinnin ajankohta
sovitaan kilpailun johdon ja siihen osallistuvien uimareiden kesken. Seuraava uusintauinti suoritetaan, jos uusintauinnissa saavutetaan taas samat ajat. Tarvittaessa suoritetaan uusintauinti myös ensimmäisestä ja toisesta varasijasta, jos näillä on sama aika.
SUiL:n huom. Jos Suomen Uimaliiton alaisissa kilpailuissa uimarit saavat uusintauinnissa saman ajan, loppukilpailuun pääsijä arvotaan.

SW 3.2.4

Jos yksi tai useampi kilpailija peruuttaa osanottonsa välieriin tai loppukilpailuihin, näihin kilpailuihin uimarit kutsutaan mukaan varasijoilta alkukilpailujen tai välierien
mukaisessa järjestyksessä. Lajin tai lajien ratajärjestykset
täytyy uusia kohdan SW 3.1.2 mukaisesti ja korjatut lähtölistat tulee julkaista.

SW 3.2.5

Alku- ja välierissä ja loppukilpailuissa uimareiden tulee
ilmoittautua kokoontumispaikalla järjestelytoimikunnan
määrittelemä ajankohtana. Tarkastuksen jälkeen he siirtyvät kokoontumishuoneeseen.

SW 3.3

Muissa kuin yllämainituissa kilpailuissa voidaan käyttää eräjaon ja ratajärjestysten määräämiseen arvontaa tai muuta oikeudenmukaista menetelmää.
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SW 4

LÄHTÖ

SW 4.1

Lähtö vapaauinnissa, rintauinnissa, perhosuinnissa ja sekauinnissa tapahtuu veteen hypäten. Kilpailunjohtajan pitkällä vihellyksellä (SW 2.1.5) kilpailijoiden tulee nousta lähtökorokkeille
ja jäädä sinne. Lähettäjän antamalla komennolla "paikoillenne"
kilpailijoiden on välittömästi otettava lähtöasento ja ainakin
toinen jalka on oltava lähtökorokkeen etureunalla. Käsien
asennolla ei ole merkitystä. Kun kaikki kilpailijat ovat liikkumatta, lähettäjä antaa lähtömerkin.

SW 4.2

Selkäuinnin ja sekauintiviestin lähtö tapahtuu vedestä. Kilpailunjohtajan pitkällä vihellyksellä (SW 2.1.5) uimareiden tulee
hypätä välittömästi veteen. Kilpailunjohtajan toisella pitkällä
vihellyksellä uimareiden tulee palata lähtöpäätyyn ilman tarpeetonta viivyttelyä. Kun kaikki uimarit ovat lähtöasennossa
(SW 6.1), lähettäjä komentaa "paikoillenne". Kun kaikki kilpailijat ovat liikkumatta, lähettäjä antaa lähtömerkin.

SW 4.3

Olympialaisissa, maailmanmestaruuskilpailuissa ja muissa
FINA:n kilpailuissa lähtökomento annetaan englanniksi "Take
your marks" ja lähtömerkki annetaan kuhunkin lähtökorokkeeseen kiinnitetyllä kaiuttimella.

SW 4.4

Jokainen uimari, joka lähtee ennen lähtömerkkiä, hylätään. Jos
lähtömerkki annetaan ennen kuin hylkäys on tapahtunut, kilpailu jatkuu ja uimari tai uimarit hylätään uinnin jälkeen. Jos
hylkäys tapahtuu ennen lähtömerkkiä, lähtömerkkiä ei anneta,
vaan jäljellä olevat uimarit komennetaan alas lähtökorokkeilta
ja lähtö tapahtuu uudelleen.
Uusintalähdössä kilpailunjohtaja toistaa lähtökomennot pitkästä vihellyksestä alkaen (selkäuinnissa toinen pitkä vihellys)
kohdan SW 2.1.5 mukaisesti.
FINA:n tulkinta: Sen jälkeen, kun kaikki uimarit ovat ”liikkumatta” (SW 4.1), uimari, joka liikkuu ennen lähtömerkkiä, voidaan hylätä, kun liikkumisen on havainnut ja vahvistanut sekä
lähettäjä että kilpailunjohtaja (SW 2.1.6). Jos videoajanotto on
käytössä, sitä voidaan käyttää hylkäyksen varmistamiseksi.
SUiL:n huom. Suomen Uimaliiton alaisissa kilpailuissa videoajanottoa ei käytetä kohdan SW 4 tarkistamiseen.
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SW 5

VAPAAUINTI

SW 5.1

Vapaauinti merkitsee sitä, että kilpailija saa uida mitä uintitapaa tahansa, paitsi sekauinnissa ja sekauintiviestissä, jossa vapaauinti merkitsee mitä muuta tahansa uintitapaa paitsi selkäuintia, rintauintia tai perhosuintia.

SW 5.2

Uimarin täytyy jokaisen altaanmitan jälkeen ja maalissa koskettaa seinää jollain kehonosallaan.

SW 5.3

Uimarin jonkin kehonosan täytyy rikkoa veden pinta uinnin
ajan. On kuitenkin sallittua sukeltaa käännöksen aikana ja 15
metriä käännöksen ja lähdön jälkeen. Viimeistään tällä kohtaa
täytyy pään rikkoa veden pinta.

SW 6

SELKÄUINTI

SW 6.1

Ennen lähtömerkkiä kilpailijat asettuvat veteen katse lähtöpäähän päin pitäen molemmin käsin lähtöseinän kädensijoista. Jalkoja ei saa lähdössä asettaa kouruun. Kun käytetään selkäuinnin
lähtötelinettä, molempien jalkojen varpaiden tulee koskettaa
lähtöpäätyä tai ajanottopaneelia. Jalkoja ei saa asettaa ajanottopaneelin reunan yli.
SUiL:n huom. Varpaiden kosketukseksi katsotaan, kun molemmista jaloista ainakin yksi varvas koskettaa lähtöpäätyä tai
ajanottopaneelia.

SW 6.2

Lähdössä ja käännöksen jälkeen uimarin tulee ponnistaa irti ja
uida selällään koko uinnin ajan paitsi suorittaessaan käännöstä
kohdan SW 6.4 mukaisesti. Normaalissa selkäuintiasennossa
vartalon kiertoliikkeen vaakatasosta täytyy olla alle 90°. Pään
asennolla ei ole merkitystä.

SW 6.3

Uimarin jonkin kehonosan täytyy rikkoa veden pinta koko uinnin ajan. Uimari voi olla kokonaan veden alla käännöksessä
sekä korkeintaan 15 metriä lähdön ja jokaisen käännöksen jälkeen. Viimeistään tällä kohtaa pään täytyy rikkoa veden pinta.
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SW 6.4

Käännöksen aikana uimarin jonkun kehonosan täytyy koskettaa seinää omalla radallaan. Uimari voi käännöksessä poiketa
normaalista selkäuintiasennosta vatsalleen, jonka jälkeen hän
voi vetää jatkuvan käsivedon yhdellä kädellä tai jatkuvan samanaikaisen käsivedon molemmilla käsillä käännöksen aloittamiseksi. Uimarin täytyy olla palannut selkäuintiasentoon irrotessaan seinästä.

SW 6.5

Maaliin tullessa uimarin täytyy koskettaa seinää selkäuintiasennossa omalla radallaan.

SW 7

RINTAUINTI

SW 7.1

Lähdön ja jokaisen käännöksen jälkeen, uimari saa ottaa yhden
käsivedon täydellisesti taakse jalkoihin asti, jonka aikana uimari voi olla sukelluksissa. Uimari saa suorittaa yhden perhosuinnin potkun missä vaiheessa tahansa lähdön ja jokaisen käännöksen jälkeen ennen ensimmäistä rintauinnin potkua. Pään pitää rikkoa veden pinta ennen kuin kädet kääntyvät sisäänpäin
toisen vedon leveimmässä kohdassa.

SW 7.2

Lähdön ja käännöksen jälkeen vartalon on oltava ensimmäisen
käsivedon alkamisesta lukien vatsallaan. Missään vaiheessa ei
saa kääntyä selälleen, paitsi käännöksessä seinäkosketuksen
jälkeen, jolloin uimari voi tehdä käännöksen haluamallaan tavalla edellyttäen, että hän on vatsallaan irrotessaan seinästä.
Lähdöstä alkaen koko uinnin ajan uintiliikkeet tulee suorittaa
järjestyksessä yksi käsiveto, yksi potku. Kaikki käsiliikkeet on
tehtävä yhtäaikaisesti ja samassa vaakasuorassa tasossa ilman
poikkeavia liikkeitä.

SW 7.3

Kädet on työnnettävä rinnalta eteenpäin samanaikaisesti veden
pinnassa, sen ala- tai yläpuolella. Kyynärpäiden täytyy olla veden alla paitsi viimeisen käsivedon aikana käännöstä ennen,
käännöksen aikana ja maaliin tultaessa. Käsiveto on tehtävä
veden pinnalla tai sen alla. Käsiä ei saa viedä taakse ohi lantiolinjan paitsi ensimmäisen vedon aikana lähdössä ja käännöksessä.

SW 7.4

Jokaisen täyden käsiveto- ja potkujakson aikana uimarin pään
täytyy jonkun osan rikkoa veden pinta. Kaikki jalkaliikkeet on
suoritettava yhtäaikaisesti ja samassa vaakasuorassa tasossa ilman poikkeavia liikkeitä.
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SW 7.5

Potkussa jalkaterät on käännettävä ulospäin taakse potkun aikana. Saksipotku, vapaauinnin potku tai alaspäin suuntautuva
perhosuinnin potku on kielletty paitsi kohdan SW 7.1 mukaisesti. Vedenpinnan rikkominen jalkaterillä on sallittu, ellei sitä
seuraa alaspäin suuntautuva perhosuinnin potku.

SW 7.6

Käännöksiin ja maaliin tultaessa kosketuksen on tapahduttava
molemmin käsin samanaikaisesti kädet erillään, joko veden
pinnassa, sen ylä- tai alapuolella. Viimeisellä vedolla ennen
maaliintuloa tai käännöstä käsiveto ilman sitä seuraavaa potkua on sallittu. Pää voi painua veden alle viimeisen käsivedon
jälkeen ennen kosketusta, edellyttäen, että se on rikkonut vedenpinnan jossain vaiheessa viimeisen täydellisen tai epätäydellisen käsiveto-potkujakson aikana, joka edeltää kosketusta.
FINA:n tulkinta ”Kädet erillään” tarkoittaa, etteivät kädet saa
olla päällekkäin. Käsien välissä ei tarvitse näkyä rakoa eikä
sormien osuminen toisiinsa aiheuta hylkäystä.

SW 8

PERHOSUINTI

SW 8.1

Lähdön ja käännöksen jälkeen vartalo on pidettävä ensimmäisen käsivedon alkamisesta lukien vatsallaan. Missään vaiheessa ei saa kääntyä selälleen paitsi käännöksessä seinäkosketuksen jälkeen, jolloin uimari voi tehdä käännöksen haluamallaan tavalla edellyttäen, että hän on vatsallaan irrotessaan
seinästä.

SW 8.2

Molemmat kädet on vietävä eteen yhtaikaa veden pinnan ylitse
ja vedettävä taakse samanaikaisesti veden alla koko uinnin ajan
paitsi, kun SW 8.5 on voimassa.

SW 8.3

Jalkojen kaikkien ylös-alasliikkeiden täytyy olla samanaikaisia. Jalkojen tai jalkaterien ei tarvitse olla samalla tasolla,
mutta niiden asento suhteessa toisiinsa ei saa vaihdella. Rintauinnin potkuliike ei ole sallittu.

SW 8.4

Käännökseen ja maaliin tultaessa kosketuksen on tapahduttava
molemmin käsin samanaikaisesti kädet erillään joko veden
pinnassa, sen ylä- tai alapuolella.
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FINA:n tulkinta ”Kädet erillään” tarkoittaa, etteivät kädet saa
olla päällekkäin. Käsien välissä ei tarvitse näkyä rakoa eikä
sormien osuminen toisiinsa aiheuta hylkäystä.
SW 8.5

Lähdössä ja käännöksessä uimari saa suorittaa veden alla yhden tai useampia potkuja ja yhden käsivedon, jolla uimarin on
tultava pintaan. Lähdön ja käännöksen jälkeen uimari saa sukeltaa korkeintaan 15 metriä. Viimeistään tällä kohtaa pään
täytyy rikkoa veden pinta. Uimarin tulee pysyä veden pinnalla
seuraavaan käännökseen tai maaliintuloon asti.
SUiL:n huom. Sääntökohdan tarkoitus on kieltää selvä sukeltaminen tai eteneminen sukeltamalla. Veden pinnan alle painuminen vetojen välissä ei aiheuta hylkäystä.

SW 9

SEKAUINTI

SW 9.1

Sekauinnissa uidaan neljä eri lajia tässä järjestyksessä: perhosuinti, selkäuinti, rintauinti ja vapaauinti. Jokaista lajia uidaan
¼ kilpailumatkasta.
FINA:n tulkinta Säännön SW 9.1 mukaan jokaista lajia uidaan
¼ kilpailumatkasta. Jos uimari vapaauintiosuudella ponnistaa
seinästä selällään joko lajinvaihdon tai käännöksen yhteydessä,
hän ui selkäuintia yli ¼ kilpailumatkasta ja tämä johtaa hylkäykseen. Selkäuinnin ainoa määritelmä on, että uidaan selällään. Katso myös SW 5.1, SW 6.1 – SW 6.5, SW 7.1 – SW 7.6,
SW 8.1 – 8.5.

SW 9.2

Vapaauintiosuudella uimarin täytyy olla vatsallaan paitsi suorittaessaan käännöstä. Uimarin tulee palata vatsalleen ennen
ensimmäistä potkua tai vetoa.

SW 9.3

Sekauintiviestissä uimarit uivat neljä uintilajia tässä järjestyksessä: selkäuinti, rintauinti, perhosuinti ja vapaauinti. Jokaista
lajia uidaan ¼ kilpailumatkasta.

SW 9.4

Jokainen uintiosuus täytyy päättää asianomaisen uintilajin
sääntöjen mukaisesti.
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SW 10

YLEISIÄ KILPAILUMÄÄRÄYKSIÄ

SW 10.1

Kaikissa yksilölajeissa miesten ja naisten on uitava erillään.
SUiL:n huom. Suomen Uimaliiton alaisissa kilpailuissa voidaan kuitenkin 400 m, 800 m ja 1 500 m matkoilla sijoittaa eri
sukupuolta olevia uimareita samaan erään erien täyttämiseksi.
Samalle radalle ei voi kuitenkaan sijoittaa eri sukupuolta olevia
uimareita. Ajat, jotka on saavutettu eri sukupuolten yhteisissä
erissä, eivät ole kelvollisia näyttöaikoja kansainvälisiin kilpailuihin.

SW 10.2

Kilpailijan, joka ainoana osanottajana joutuu uimaan yksinään,
on suoritettava koko kilpailumatka loppuun, voidakseen tulla
julistetuksi voittajaksi.

SW 10.3

Uimarin pysyttävä ja tultava maaliin samalla radalla, jolta hän
lähti.

SW 10.4

Kaikkien lajien käännöksissä kilpailijan on kosketettava seinää. Käännöksessä on myös aina lähdettävä seinästä. Altaan
pohjasta ei saa ponnistaa.

SW 10.5

Pohjassa seisominen vapaauinnissa ja sekauintiviestin vapaauintiosuudella on sallittua, mutta käveleminen on kiellettyä.

SW 10.6

Rataköydestä vetäminen ei ole sallittua.

SW 10.7

Toisen kilpailijan estäminen tai häiritseminen uimalla hänen
eteensä tai muulla tavalla on kiellettyä ja aiheuttaa rikkoneen
uimarin suorituksen hylkäämisen. Mikäli virhe on tahallinen,
kilpailunjohtajan on ilmoitettava asiasta järjestävälle FINA:n
jäsenliitolle ja rikkoneen uimarin liitolle tai seuralle.

SW 10.8

Uimari ei saa kilpailuissa käyttää sellaisia apuvälineitä, jotka
voisivat lisätä hänen nopeuttaan, kellumiskykyään tai kestävyyttään (esimerkiksi räpyläkäsineitä, räpylöitä, kuminauhoja,
liimautuvia materiaaleja ym.). Uimalasien käyttö on sallittu.
Kaikenlainen vartalon teippaaminen on kiellettyä, ellei FINA:n
urheilulääketieteellinen komitea ole sitä hyväksynyt.
SUiL:n huom. Suomen Uimaliiton alaisissa kilpailuissa seuraavat
poikkeukset
ovat
sallittuja:
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1. Vuotavan haavan peittämiseen ja suojaamiseen voidaan
käyttää laastaria, perhoslaastaria tai pientä sidettä. Mikäli side
on huomattavan suuri, siitä on ilmoitettava kilpailunjohtajalle
etukäteen;
2. Terveydentilaa tai uskontoa kuvaavien rannekkeiden kiinniteippaus on sallittua. Näistä on kuitenkin ilmoitettava kilpailunjohtajalle etukäteen;
3. Lääkinnällisten laitteiden (insuliinipumput, avannepussit,
diabetessensorit jne.) suojaukseen tarvittava teippaaminen on
sallittua. Näistä on kuitenkin ilmoitettava kilpailunjohtajalle
etukäteen.
Edelleen seuraavat teippaukset ovat kiellettyjä:
1. Sormien tai varpaiden yhteen teippaaminen;
2. Elastinen terapiateippaus;
3. Kaikenlaiset kinesioteippaukset;
4. Kaikenlaiset kompressioteippaukset sekä sellaiset teippaukset, joiden tarkoituksena on lihaksen, nivelsiteen, jänteen tai
nivelen tukeminen.
SW 10.9

Meneillään olevan erän aikana kukaan ulkopuolinen ei saa
mennä kilpailualtaaseen ennen kuin kaikki kilpailijat ovat maalissa. Uimari, joka rikkoo tätä kieltoa vastaan, suljetaan kilpailuista seuraavassa lajissaan samoissa kilpailuissa.

SW 10.10

Viestijoukkueessa täytyy olla neljä uimaria. Sekajoukkueviestit, jotka koostuvat kahdesta (2) miehestä ja kahdesta (2) naisesta ovat sallittuja. Sekajoukkueviesteissä saavutetut väliajat
eivät ole virallisia.
SUiL:n huom. Suomen Uimaliiton alaisissa kilpailuissa voidaan käyttää muitakin viestijoukkueen kokoonpanoja.

SW 10.11

Viestijoukkueen uinti on hylättävä, mikäli joku sen uimareista
syyllistyy vaihtorikkoon. Vaihtorikoksi katsotaan, kun lähtemässä olevan uimarin jalat irtoavat lähtökorokkeesta ennen
kuin saapumassa oleva uimari ehtii koskettaa seinää.

SW 10.12

Viestijoukkueen uinti hylätään, jos joku muu sen uimareista
kuin asianomaisen osuuden uimari menee kilpailualtaaseen ennen kuin kaikki joukkueet ovat maalissa.
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SW 10.13

Viestijoukkueen uimarit ja heidän uintijärjestyksensä täytyy
nimetä ennen uintia. Viestijoukkueen uimari saa uida vain yhden osuuden. Viestijoukkueen kokoonpanoa ja uintijärjestystä
saa muuttaa alku- ja loppukilpailujen välillä edellyttäen, että
joukkue on koottu asianmukaisesti ilmoitetuista uimareista.
Ilmoitetusta järjestyksestä poikkeaminen aiheuttaa hylkäämisen. Viestijoukkueen uimari voidaan vaihtaa ainoastaan lääkärintodistuksen perusteella.
SUiL:n huom. Joukkueeseen ei saa kuitenkaan vaihtaa uimaria, joka on uinut saman kilpailun alkuerän seuran toisessa
joukkueessa.

SW 10.14

Uimarin, joka on tullut maaliin tai päättänyt oman viestiosuutensa, täytyy nousta altaasta niin pian kuin se on mahdollista
häiritsemättä muita uimareita, jotka eivät vielä ole maalissa.
Muussa tapauksessa uimarin tai hänen viestijoukkueensa uinti
hylätään.

SW 10.15

Mikäli kilpailijaa on häiritty siten, että se on voinut vaikuttaa
kilpailun tulokseen, kilpailunjohtajalla on oikeus antaa hänen
uida uudestaan jossakin toisessa erässä tai jos rikkomus on sattunut loppukilpailuissa tai viimeisessä erässä, määrätä se uudelleen uitavaksi.
SUiL:n huom. Protestit, katso yleismääräykset kohta GR 9.2.

SW 10.16

Kirittämistä ei sallita, eikä myöskään mitään laitetta tai tapaa,
jolla on tämä vaikutus.

SW 11

AJANOTTO

SW 11.1

Automaattisen ajanottolaitteen käyttöön täytyy olla nimetty
riittävä määrä toimitsijoita. Automaattisella laitteella rekisteröityjä aikoja käytetään voittajan, kaikkien sijoitusten ja aikojen määrittämiseen kullekin radalle. Täten määritetyt sijoitukset ja ajat ovat etusijalla ajanottajien ratkaisuihin nähden. Jos
automaattinen ajanottolaite rikkoutuu tai jos on selvästi nähtävissä, että laitteessa on ollut vikaa, tai jos uimarin kosketus ei
ole pysähdyttänyt ajanottolaitetta, ajanottajien ottamat ajat ja
niiden perusteella määrätyt sijoitukset ovat virallisia (katso SW
13.3).
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SW 11.2

Kun käytetään automaattista ajanottolaitetta, ajat rekisteröidään vain 1/100 sekunnin tarkkuudella. Jos uimarit saavat
1/100 sekunnin tarkkuudella saman ajan, heidät sijoitetaan samalle sijaluvulle. Sähköisellä ajanottotaululla ajat näytetään
vain 1/100 sekunnin tarkkuudella.

SW 11.3

Kaikki ajat, jotka ajanottaja saa pysäyttämällä ajanottolaitteen,
katsotaan käsiajanottokellolla otetuiksi. Kullakin radalla täytyy olla kolme virallista ajanottajaa tällaisten käsiaikojen ottajina. Kaikkien kellojen täytyy olla tarkistettuja kilpailujen järjestelytoimikunnan vaatimalla tarkkuudella. Käsiajat rekisteröidään 1/100 sekunnin tarkkuudella. Kun automaattista ajanottolaitetta ei käytetä, viralliset käsiajat määritetään seuraavasti:

SW 11.3.1 Jos kaksi kolmesta kellosta näyttää samaa aikaa ja kolmas
eri aikaa, kahden kellon näyttämä aika on virallinen.
SW 11.3.2 Jos kaikki kolme kelloa näyttää eri aikaa, keskimmäisen
aika on virallinen.
SW 11.3.3 Jos vain kaksi (2) kelloa kolmesta (3) toimii, keskiarvo
ajoista on virallinen aika.
SUiL:n huom. Suomen Uimaliiton alaisissa kilpailuissa
katsotaan, että kohdalla 11.3 viitataan muihin kuin automaattisen tai puoliautomaattisen ajanoton tuottamiin aikoihin. Suomen Uimaliiton alaisissa kilpailuissa ajanoton
miehitysvaatimus määräytyy kohdan 1.2.2 mukaisesti.
On kuitenkin suositeltavaa ajanoton varmuuden kannalta,
että ajanottaja käyttää kahta puoliautomaattisen ajanoton
nappia. Maalituomareita voidaan käyttää kilpailunjohtajan ja järjestelytoimikunnan harkinnan mukaan.
Jos aika otetaan yhdellä kellolla, kellon osoittama aika on
virallinen. Jos aika otetaan kahdella kellolla, keskiarvo on
virallinen aika.
Jos maalituomareiden ja ajanottajien tulokset eivät ole
yhteneviä, maalituomareiden päätös jää voimaan ja uimarit saavat saman ajan, joka on heille otettujen aikojen keskiarvo.
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Jos kyseessä on suoraan useassa erässä suoritettava loppukilpailu ja kahdella tai useammalla kilpailijalla on
sama aika, menetellään seuraavasti:
- jos kaikki saman ajan saaneet ovat uineet samassa
erässä, noudatetaan maalituomariston ratkaisua sijoitusten määrittämisessä.
- jos yksikin saman ajan saanut uimari on uinut eri erässä,
kuin toiset, kaikki saman ajan uineet sijoitetaan samalle
sijaluvulle.
- jos kysymyksessä on kilpailu, jossa uidaan sekä alkuettä loppukilpailu, menetellään kuten kohdassa SW
3.2.3 on määrätty.
SW 11.4

Jos uimarin kilpailusuoritus hylätään, hylkääminen on merkittävä viralliseen tulosluetteloon, mutta uimarin aikaa tai sijoitusta ei saa rekisteröidä tai kuuluttaa.

SW 11.5

Jos viestijoukkueen suoritus hylätään, hylkäämiseen asti otetut
viralliset väliajat merkitään virallisiin tuloksiin.

SW 11.6

Viestiuinnissa kaikki 50 metrin ja 100 metrin väliajat tulee rekisteröidä aloitusosuuden uimareille ja julkaista ne virallisissa
tuloksissa.
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SW 12

MAAILMANENNÄTYKSET

SW 12.1

Seuraavissa lajeissa ja seuraavilla matkoilla hyväksytään 50 m
radalla maailmanennätykset sekä nuorten maailmanennätykset
erikseen miehille ja naisille:
vapaauinti
selkäuinti
rintauinti
perhosuinti
sekauinti
vapaauintiviesti
sekauintiviesti
sekajoukkueviesti

SW 12.2

50 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m ja 1 500 m
50 m, 100 m ja 200 m
50 m, 100 m ja 200 m
50 m, 100 m ja 200 m
200 m ja 400 m
4 x 100 m ja 4 x 200 m
4 x 100 m
4 x 100 m vapaauinti ja 4 x 100 m sekauinti

Seuraavissa lajeissa ja seuraavilla matkoilla hyväksytään 25
metrin radalla maailmanennätykset ja nuorten maailmanennätykset erikseen miehille ja naisille:
vapaauinti
selkäuinti
rintauinti
perhosuinti
sekauinti
vapaauintiviesti
sekauintiviesti
sekajoukkueviesti

50 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m ja 1500 m
50 m, 100 m ja 200 m
50 m, 100 m ja 200 m
50 m, 100 m ja 200 m
100 m, 200 m ja 400 m
4 x 50 m, 4 x 100 m ja 4 x 200 m
4 x 50 m ja 4 x 100 m
4 x 50 m vapaauinti ja 4 x 50 m sekauinti

SUiL:n huom. Euroopan Uimaliitto (LEN) ja Pohjoismaiden
Uimaliitto (NSF) hyväksyvät kohdissa SW 12.1 ja SW 12.2
mainituissa lajeissa Euroopan ja vastaavasti Pohjoismaiden ennätykset. Suomen ennätysmääräykset esitetään omassa kohdassaan.
SW 12.3

Nuorten maailmanennätykset kirjataan
kilpailuissa käytössä olevista ikäsarjoista.

nuorten

MM-

SW 12.4

Viestijoukkueen kaikilla uimareilla tulee olla saman maan urheilukansalaisuus.

SW 12.5

Ennätykset on tehtävä kilpailuissa, jossa kukaan ei saa tasoitusta tai yksinuinnissa aikaa vastaan. Ne on pidettävä julkisesti
ja niistä on ilmoitettava julkisesti vähintään kolme päivää ennen kuin yritys tehdään. Jos FINA:n jäsenliitto järjestää aikakokeen kilpailujen yhteydessä, edellä mainittu kolme päivää
aikaisemmin tapahtuva ilmoittaminen ei ole tarpeen.
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SW 12.6

FINA:n jäsenmaan (Suomessa Uimaliiton) hyväksymän tai nimeämän tarkastajan tai muun pätevän toimitsijan täytyy todistaa altaan jokaisen radan pituus.

SW 12.7

Jos altaassa on käytössä liikuteltava pääty, kohdan SW 12.6
mittaus tulee suorittaa myös sen jakson päätteeksi, jossa maailmanennätys on syntynyt.

SW 12.8

Maailmanennätykset ja nuorten maailmanennätykset hyväksytään vain, jos ne on otettu automaattisella ajanottolaitteella tai
puoliautomaattisella ajanottolaitteella siinä tapauksessa, että
automaattisessa ajanottolaitteessa on toimintahäiriö.

SW 12.9

Maailmanennätyksiksi ja nuorten maailmanennätyksiksi hyväksytään vain FINA:n hyväksymillä uima-asuilla uidut ajat.

SW 12.10

Ajat, jotka ovat 1/100 sekunnin tarkkuudella samoja, hyväksytään yhtäläisesti ennätyksiksi ja uimareita, jotka saavuttavat
nämä samat ajat, kutsutaan ennätyksen "yhteisiksi haltijoiksi".
Vain kilpailun voittajan aika voidaan esittää hyväksyttäväksi
maailmanennätykseksi, paitsi nuorten maailmanennätyksissä.
Jos ennätysuinnissa kaksi tai useampi uimaria ui saman ajan,
jokainen uimari katsotaan voittajaksi.

SW 12.11

Maailmanennätyksiksi ja nuorten maailmanennätyksiksi hyväksytään vain makeissa vesissä uidut ajat (vähemmän kuin 3
g suolaa/litra vettä). Maailmanennätystä ei hyväksytä, jos se on
suoritettu suolavedessä tai minkäänlaisessa merivedessä.

SW 12.12

Viestiuinnin ensimmäisen osuuden uimari, lukuun ottamatta
sekajoukkueviestejä, voi hakea tuloksensa hyväksymistä maailmanennätykseksi tai nuorten maailmanennätykseksi. Jos
viestijoukkueen uimari päättää osuutensa ennätysajassa oman
osuutensa määräysten mukaan, oman viestijoukkueen hylkääminen muiden uimareiden virheen takia ei tee hänen ennätysuintiaan mitättömäksi.

SW 12.13

Uimari voi hakea yksilölajin väliaikana uitua tulosta maailmanennätykseksi tai nuorten maailmanennätykseksi, jos hän
tai hänen valmentajansa tai joukkueenjohtajansa on kilpailunjohtajalta vaatinut väliajan otettavaksi, tai jos väliaika on rekisteröity automaattisella ajanottolaitteella. Uimarin täytyy uida
asianomainen matka tai erä loppuun, jotta väliaika voitaisiin
hyväksyä ennätykseksi.
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SUiL:n huom. Mikäli selkäuinnin väliaika halutaan kirjata tilastoajaksi, kilpailunjohtajalle tulee ilmoittaa tästä vaatimuksesta ennen kyseisen erän alkamista.
SW 12.14

Kilpailuista vastuullisen järjestelytoimitoimikunnan täytyy
anoa maailmanennätys tai nuorten maailmanennätys virallisesti ennätykseksi FINA:n virallisella ennätyslomakkeella. Jos
uimarin jäsenmaan valtuutettu edustaja on sitä mieltä, että
kaikkia määräyksiä, mukaan luettuna negatiivinen dopingtesti
(katso DC 5.3.3.2), on noudatettu, hän voi allekirjoittaa kilpailujen järjestelytoimikunnan anomuksen ennätyksen hyväksymiseksi. Anomus tulee toimittaa FINA:n pääsihteerille 14 päivän sisällä suorituksesta.

SW 12.15

Alustava vaatimus ennätyksen hyväksymisestä tulee toimittaa
FINA:n pääsihteerille sähköpostilla tai faksilla seitsemän (7)
päivän kuluessa suorituksesta.

SW 12.16

Uimarin liiton tulee ilmoittaa tästä suorituksesta kirjeellä
FINA:n pääsihteerille tiedoksi ja toimenpiteitä varten, jotta
voitaisiin tarvittaessa varmistua siitä, että asianomainen viranomainen on toimittanut virallisen anomuksen asianmukaisesti.

SW 12.17

Saatuaan ennätyshakemuksen ja todettuaan hakemuksen tiedot
mukaan luettuna todistuksen negatiivisesta dopingtestistä paikkansapitäviksi, FINA:n sihteeri hyväksyy tuloksen uudeksi
maailmanennätykseksi tai nuorten maailmanennätykseksi ja
huolehtii, että tieto siitä julkaistaan ja että niille henkilöille, joiden anomukset on hyväksytty, toimitetaan todistus.

SW 12.18

Kaikki olympialaisissa, maailmanmestaruuskilpailuissa, nuorten maailmanmestaruuskilpailuissa ja maailmancupissa saavutetut ennätykset hyväksytään automaattisesti.

SW 12.19

Jos kohdassa SW 12.14 esitettyä menettelytapaa ei ole noudatettu, uimarin maan liitto voi sen puuttuessa hakea maailmanennätyksen tai nuorten maailmanennätyksen hyväksymistä.
Asianomaisen tarkastuksen jälkeen FINA:n pääsihteeri on valtuutettu hyväksymään sellaisen ennätyshakemuksen, jos hakemus todetaan asianmukaiseksi.

SW 12.20

Jos FINA hyväksyy maailmanennätyshakemuksen tai nuorten
maailmanennätyshakemuksen, FINA:n pääsihteeri toimittaa
FINA:n presidentin ja pääsihteerin allekirjoittaman diplomin
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jäsenmaan liitolle, toimitettavaksi edelleen uimareille tunnustuksena suorituksesta. Jos viestijoukkue ui maailmanennätyksen tai nuorten maailmanennätyksen, viides maailmanennätysdiplomi annetaan viestijoukkueen jäsenmaan liitolle. Tämä
diplomi jää jäsenmaan liiton haltuun.
SW 12.21

FINA voi ajoittain lisätä uusia lajeja huomioitaviksi maailmanennätyksiksi tai nuorten maailmanennätyksiksi. Jokaista tällaista lajia varten FINA ilmoittaa tavoiteaikoja: jos uimari saavuttaa ajan, joka on ilmoitettua tavoiteaikaa parempi, aikaa tulee pitää maailmanennätyksenä tai nuorten maailmanennätyksenä, kunhan kohdan SW 12 kaikki vaatimukset täyttyvät.

SW 13

TÄYSIAUTOMAATTINEN AJANOTTOLAITE

SW 13.1

Kun täysiautomaattista ajanottolaitetta (katso FR 4) käytetään
kilpailuissa, sen määrittämät sijoitukset ja ajat sekä viestivaihdot ovat etuoikeutettuja maalituomareiden ja ajanottajien ratkaisuihin nähden.

SW 13.2

Kun automaattinen laite ei rekisteröi kaikkia sijoituksia ja/tai
aikoja yhdelle tai useammalle uimarille:

SW 13.2.1 kirjataan kaikki automaattisen laitteen rekisteröimät ajat
ja sijoitukset,
SW 13.2.2 kirjataan kaikki käsiajat ja niistä määritetyt sijoitukset,
SW 13.2.3. Viralliset sijoitukset määritellään seuraavasti:
SW 13.2.3.1 uimari, jolle automaattinen laite on rekisteröinyt
ajan ja sijoituksen, säilyttää suhteellisen sijoituksensa niihin uimareihin, joille automaattinen
laite on rekisteröinyt ajan ja sijoituksen,
SW 13.2.3.2 uimari, jolle automaattinen laite ei rekisteröi sijoitusta, mutta rekisteröi ajan, saa suhteellisen
sijoituksensa, kun verrataan automaattisen laitteen hänelle rekisteröimää aikaa laitteen muille
uimareille rekisteröimiin aikoihin,

34 Uinti
____________________________________________________________________________

SW 13.2.3.3 uimari, jolle automaattinen laite ei rekisteröi sijoitusta eikä aikaa, saa suhteellisen sijoituksensa
puoliautomaattisen ajanottolaitteen tai kolmen
digitaalikellon rekisteröimän ajan mukaan.
SW 13.3

Viralliset ajat määritetään seuraavasti:

SW 13.3.1 automaattisen laitteen rekisteröimä aika on virallinen,
SW 13.3.2 uimarin, jolla ei ole automaattista aikaa, virallinen aika on
ajanottajien kolmella digitaalikellolla ottama tai puoliautomaattisen laitteen ottama aika.
SW 13.4

Kun määritetään uimareiden keskinäinen sijoitus monta erää
käsittävissä kilpailuissa, menetellään seuraavasti:

SW 13.4. 1 uimareiden keskinäinen järjestys saadaan vertaamalla
heidän virallisia aikojaan,
SW13.4.2 jos uimarilla on virallinen aika, joka on sama kuin yhden
tai useamman uimarin aika, kaikki uimarit saavat tämän
saman ajan ja heidän keskinäinen sijoituksensa on sama.
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ENNÄTYSMÄÄRÄYKSET SUOMESSA
1

Suomen ennätykset

1.1

Suomen Uimaliitto hyväksyy Suomen ennätykset erikseen
miehille ja naisille, kaikissa niissä lajeissa, joissa maailmanennätys hyväksytään, sekä lisäksi seuraavissa lajeissa:
-

4 x 50 m, 10 x 50 m, 10 x 100 m, ja 20 x 50 m vapaauintiviesteissä sekä
4 x 50 m sekauintiviestissä 50 m radalla.

1.2

Suomen ennätykset hyväksytään erikseen 50 m altaiden ja erikseen 25 m altaiden osalta.

1.3

4 x 50 m, 4 x 100 m ja 4 x 200 m vapaauintiviesteissä sekä 4 x
50 m ja 4 x 100 m sekauintiviesteissä hyväksytään Suomen ennätys erikseen seurajoukkueille ja erikseen yhdistetyille joukkueille (ns. maajoukkue-ennätykset). Muissa viesteissä hyväksytään vain seurajoukkue-ennätys.

1.4

Suomen ennätyksen saavuttajalta edellytetään, että hän on Suomen kansalainen. Viestijoukkueessa jokaisen uimarin on täytettävä nämä edellytykset.

1.5

Suomessa Suomen ennätykseksi voidaan hyväksyä aika, joka
on otettu täysautomaattisella ajanottolaitteella tai puoliautomaattisella laitteella, mikäli täysiautomaattisessa laitteessa on
toimintahäiriö ja joka on uitu ennätyskelpoisissa olosuhteissa
uinnin kilpailusääntöjä noudattaen Suomen Uimaliiton sääntöjen mukaisissa virallisissa kilpailuissa.

1.6

FINA:n alaisen uimaliiton luvalla järjestetyissä kilpailuissa
Suomen ennätykseksi hyväksytään aika, joka on otettu täysiautomaattisella ajanottolaitteella tai puoliautomaattisella laitteella, mikäli täysiautomaattisessa laitteessa on toimintahäiriö.
Jos täysiautomaattisessa ajanottolaitteessa ei ole kirjoitinta,
kolmen ajanottajan on luettava aika.

1.7

Ennätystä ei voi hyväksyä, jos kilpailussa on käytetty ulkopuolista vetoapua tai jos kyseessä on tasoituskilpailu. Siten kilpailu, jossa mies- ja naisuimareita ui samassa erässä, ei ole ennätyskelpoinen. Nuorten Suomen ennätyksiksi hyväksytään
kaikki virallisissa kilpailuissa uidut nuorten ennätystulokset.
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2

Nuorten Suomen ennätykset

2.1

Suomen Uimaliitto hyväksyy nuorten Suomen ennätykset
nuorten Euroopan Mestaruuskilpailujen ikäsarjoissa P-18
vuotta ja T-17 vuotta ja näitä nuoremmat.

2.2

Nuorten Suomen ennätykset hyväksytään kaikissa niissä lajeissa, joissa nuorten maailmanennätys hyväksytään.

2.3

Nuorten Suomen ennätykset hyväksytään erikseen 50 m altaiden ja erikseen 25 m altaiden osalta.

2.4

Muilta osin noudatetaan Suomen ennätyksistä annettuja määräyksiä. (Ennätysmääräykset Suomessa, kohdat 1.3 - 1.7).

3

Mestaruuskilpailuennätykset

3.1

Luetteloa mestaruuskilpailuennätyksistä ylläpidetään seuraavista kilpailuista: Suomen mestaruuskilpailut, lyhyen radan
mestaruuskilpailut, Suomen lyhyen radan lyhyiden viestien
mestaruuskilpailut, nuorten mestaruuskilpailut ja nuorten lyhyen radan mestaruuskilpailut.

4

Valtakunnallisten ikäkausikilpailuiden ennätykset

4.1

Ennätysluetteloa ylläpidetään Ikäkausimestaruusuintien, Lyhyen radan ikäkausimestaruusuintien ja Rollo-uintien ennätyksistä mukaan lukien näiden mahdolliset alku- ja aluekilpailut.
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5

Suomen ennätysmitalit

5.1

Uimari, joka henkilökohtaisessa lajissa savuttaa hyväksytyn
Suomen ennätyksen 50 m altaassa, saa Suomen Uimaliiton ennätysmitalin.

5.2

Sama henkilö voi kuitenkin saada ennätysmitalin vain kerran
samassa lajissa samalla matkalla.

6

Ennätysilmoitukset

6.1

Maailmanennätysten, Euroopan ja Pohjoismaiden ennätysten
osalta Suomen Uimaliitto tekee ennätysilmoitukset.

6.2

Suomen ennätyksistä ja nuorten ennätyksistä uimarin tai hänen
seuransa on tehtävä ennätysilmoitus jäljempänä esitetyllä kaavakkeella ja lähetettävä se Suomen Uimaliittoon viimeistään
14 päivän kuluessa ennätyksen saavuttamisesta. Ennätysilmoituksen allekirjoittaa kilpailunjohtaja.

6.3

Ellei ennätystä ole saavutettu Suomen Uimaliiton mestaruuskilpailuissa, ennätysilmoitus Suomen ennätyksistä on tehtävä
ennätysilmoituskaavakkeella. Ulkomaisista kilpailuista, joissa
on automaattinen ajanotto, on toimitettava Uimaliittoon ennätysilmoituskaavakkeen lisäksi virallinen tulosluettelo.

SWAG 1

UINNIN IKÄKAUSISÄÄNNÖT
Jäsenliitot voivat laatia omat ikäkausisääntönsä käyttäen
FINA:n teknisiä määräyksiä.
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OWS

AVOVESIUINTI (OPEN WATER SWIMMING)
FINA:n tavalliset säännöt koskevat kaikkia maailmanmestaruuskilpailuja, FINA:n kilpailuja, alueellisia mestaruuskilpailuja ja kansainvälisiä kilpailuja seuraavin poikkeuksin ja lisäyksin.

OWS 1

AVOVESIUINTI

MÄÄRITELMÄT
OWS 1.1

AVOVESIUINNIKSI määritellään kaikki alle 10 km kilpailut,
jotka käydään esimerkiksi joissa, järvissä, merissä tai kanavissa.

OWS 1.1.1 MARATONUINNIKSI määritellään 10 km pituiset avovesiuinnit.
OWS 1.2

Kaikissa FINA:n avovesiuintikilpailuissa ikärajan tulee olla
vähintään 14 vuotta. Kilpailijoiden ikä määräytyy kilpailuvuoden 31. joulukuuta mukaan.

OWS 2

TOIMITSIJAT
Seuraavat toimitsijat tulee nimetä avovesiuintikilpailuihin:
Pääkilpailunjohtaja (yksi per kilpailu)
Kilpailunjohtajat (vähintään kaksi ja riippuen kilpailujen koosta)
Ajanottajien johtaja ja kaksi ajanottajaa
Maalituomareiden johtaja ja kaksi maalituomaria
Turvallisuuspäällikkö
Lääkäri
Ratamestari
Järjestelijä
Kilpailutuomarit (yksi kutakin kilpailijaa kohti) paitsi
lajeissa, joissa rata on 10 km tai alle
Käännöstuomarit (yksi jokaista reitinmuutosta kohti)
Ruokintalaiturin valvoja (jos käytössä)
Lähettäjä
Kuuluttaja
Sihteeri
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Huom. Yksikään toimitsija ei voi toimia useammassa tehtävässä samanaikaisesti. Uusi tehtävä voidaan ottaa vastaan
vasta kun edellisen tehtävän velvollisuudet on hoidettu loppuun.
OWS 3

TOIMITSIJOIDEN TEHTÄVÄT
PÄÄKILPAILUNJOHTAJAN tulee:

OWS 3.1

johtaa kaikkien toimitsijoiden työtä ja hyväksyä heidän tehtävänsä sekä neuvoa heitä kaikissa kilpailujen yksityiskohtia tai
ohjeita koskevissa asioissa. Toimeenpanna kaikki FINA:n
säännöt ja päätökset ja päättää kaikista niistä kilpailujen johtamiseen liittyvistä kysymyksistä, joita nämä säännöt eivät muuten kata.

OWS 3.2

puuttua kilpailujen kulkuun koska hyvänsä varmistuakseen,
että FINA:n sääntöjä noudatetaan.

OWS 3.2.1 voi keskeyttää kilpailun yhdessä turvallisuuspäällikön
kanssa, jos olosuhteet vaarantavat kilpailijoiden ja/tai toimitsijoiden turvallisuuden
OWS 3.3

käsitellä kaikki menossa olevaa kilpailua koskevat protestit.

OWS 3.4

ratkaista kaikki tapaukset silloin, kun maalituomareiden ratkaisu ei pidä yhtä rekisteröityjen aikojen kanssa.

OWS 3.5

antaa uimareille merkki, että lähtö on odotettavissa, nostamalla
lippu ja antamalla lyhyet pillinvihellykset ja todettuaan uimareiden olevan valmiina, antaa lähettäjälle lähetyslupa osoittamalla häntä lipulla.

OWS 3.6

hylätä jokainen uimari, jonka hän itse toteaa rikkovan sääntöjä
tai jonka hänelle asianomainen toimitsija ilmoittaa.

OWS 3.7

varmistaa, että kaikki kilpailuiden läpiviemiseen tarvittavat
toimitsijat ovat heille määrätyillä paikoilla. Hän voi asettaa sijaisia poissaolevien tilalle sekä korvata kykenemättömiksi tai
tehottomiksi osoittautuneet toimitsijat. Hän voi nimetä tarvittaessa lisää toimitsijoita.
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OWS 3.8

vastaanottaa kaikki raportit ennen lähtöä ja kilpailun jälkeen
järjestelijältä, sihteeriltä, ratamestarilta, turvallisuuspäälliköltä
varmistaakseen, että kaikki kilpailijat on huomioitu.
KILPAILUNJOHTAJAN tulee:

OWS 3.9

puuttua kilpailun kulkuun, milloin tahansa varmistaakseen,
että FINA:n sääntöjä noudatetaan.

OWS 3.10

hylätä jokainen uimari, jonka hän itse toteaa rikkovan sääntöjä.
LÄHETTÄJÄN tulee:

OWS 3.11

pääkilpailunjohtajan merkistä saattaa kilpailu käyntiin OWS
4:n mukaisesti.
AJANOTTAJIEN JOHTAJAN tulee:

OWS 3.12

määrätä ainakin kaksi ajanottajaa tehtäviinsä lähtöä ja maaliintuloa varten.

OWS 3.13

varmistua siitä, että kaikilla on mahdollisuus 15 minuuttia ennen lähtöä tarkistaa, että heidän kellonsa täsmää virallisen ajan
kanssa.

OWS 3.14

kerätä jokaiselta ajanottajalta kortit, joihin on merkitty kullekin
uimarille rekisteröity aika ja tarvittaessa tarkistaa heidän kellonsa.

OWS 3.15

rekisteröidä ja tarkistaa jokaisen uimarin virallinen aika.
AJANOTTAJIEN tulee:

OWS 3.16

ottaa aika jokaiselle heille määrätylle uimarille. Kelloissa tulee
olla muisti- ja tulostusominaisuudet. sekä niiden tulee olla tarkistettuja järjestelytoimikunnan määräämällä tavalla.

OWS 3.17

käynnistää kellonsa lähtömerkistä ja pysäyttää ne vasta, kun
ajanottajien johtaja antaa siihen luvan.
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OWS 3.18

merkitä välittömästi jokaisen uimarin maaliintulon jälkeen
aika ja uimarin numero ajanottokorttiin ja antaa se ajanottajien
johtajalle.
Huom. Vaikka käytetään automaattista ajanottolaitetta, käsiajanottajia on oltava sama määrä.
MAALITUOMAREIDEN JOHTAJAN tulee:

OWS 3.19

määrätä kunkin maalituomarin paikka.

OWS 3.20

tallentaa ja viestittää kaikki kilpailunjohtajien ratkaisut kilpailun aikana

OWS 3.21

kerätä kilpailujen jälkeen jokaiselta maalituomarilta allekirjoitetut tulosliuskat ja vahvistaa tulos ja sijoitukset, jotka toimitetaan suoraan pääkilpailunjohtajalle.

OWS 3.22

vahvistaa jokaiselle kilpailutuomarille saattovene ja opastaa
heitä tehtävissään.

OWS 3.23

tallentaa ja viestittää kaikki kilpailunjohtajien ratkaisut kilpailun aikana.

OWS 3.24

kerätä kilpailujen jälkeen jokaiselta kilpailutuomarilta allekirjoitetut raportit heidän huomioistaan kilpailun aikana ja toimittaa ne suoraan pääkilpailunjohtajalle.
MAALITUOMAREIDEN (kaksi) tulee:

OWS 3.25

sijoittua maalilinjalle paikkaan, josta heillä on koko ajan hyvä
näkyvyys maaliintuloon.

OWS 3.26

merkitä maaliintulon jälkeen uimareiden sijoitukset annettujen
ohjeiden mukaan.
Huom. Maalituomarit eivät voi toimia ajanottajina samassa lajissa/lähdössä.
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JOKAISEN KILPAILUTUOMARIN tulee:
OWS 3.27

sijoittua siten saattoveneeseen (kun käytössä), johon hänet on
määrätty arpomalla välittömästi ennen lähtöä, että hän voi
koko ajan tarkkailla hänelle määrättyä uimaria.

OWS 3.28

varmistua koko matkan ajan, että kilpailusääntöjä noudatetaan
ja että rikkomukset kirjataan ja raportoidaan kilpailunjohtajalle
heti, kun se on mahdollista.

OWS 3.29

määrätä uimari ylös vedestä minkä tahansa määrärajan kuluttua, mikäli pääkilpailunjohtaja näin ilmoittaa.

OWS 3.30

varmistua, että hänelle määrätty uimari ei käytä hyväkseen tai
estä epäurheilijamaisesti toista uimaria ja, jos tilanne niin vaatii, määrätä uimari pitämään selvä väli muihin uimareihin.
KÄÄNNÖSTUOMAREIDEN tulee:

OWS 3.31

sijoittua niin, että he voivat varmistua uimareiden toimivan
käännöspisteissä kilpailutiedotteen ja kilpailuja edeltävässä
tiedotustilaisuudessa kerrotun mukaisesti.

OWS 3.32

merkitä muistiin käännösrikkomukset ilmoituskorttiin ja osoittaa rikkomus välittömästi pillinvihellyksellä ja raportoida rikkomuksesta pääkilpailunjohtajalle heti rikkomuksen tapahtuessa.

OWS 3.33

luovuttaa allekirjoitettu ilmoituskortti maalituomareiden johtajalle välittömäsi kilpailujen päätyttyä.
TURVALLISUUSPÄÄLLIKÖN tulee:

OWS 3.34

olla pääkilpailunjohtajalle vastuussa kaikista turvallisuusjärjestelyistä, jotka liittyvät kilpailuihin.

OWS 3.35

tarkistaa, että koko reitti ja erityisesti lähtö- ja maalialue on turvallinen, sopiva ja vapaa esteistä.

OWS 3.36

vastata siitä, että riittävän nopeita pelastusaluksia on käytettävissä kilpailun aikana antamaan tarvittaessa turvallisuustukea
saattoveneille.
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OWS 3.37

toimittaa ennen kilpailuja kaikille uimareille vuorovesi-/virtauskartta, jossa selvästi osoitetaan vuoroveden vaihtumisajat
reitillä ja näytetään vuorovesien tai virtauksien vaikutus uimarin etenemiseen reitillä.

OWS 3.38

yhdessä lääkärin kanssa varoittaa pääkilpailunjohtajaa, jos heidän mielestään olosuhteet ovat sopimattomat kilpailun toimeenpanemiseksi ja suositella reitin muuttamista tai tapaa,
jolla kilpailut hoidetaan.
LÄÄKÄRIN tulee:

OWS 3.39

vastata pääkilpailunjohtajalle kaikista lääkintäasioista, jotka
koskevat kilpailua tai kilpailijoita.

OWS 3.40

kertoa paikallisille terveyskeskuksille ja / tai sairaaloille kilpailun luonteesta ja varmistua, että mahdolliset loukkaantuneet
voidaan kuljettaa hoitoon mahdollisimman nopeasti,

OWS 3.41

yhdessä turvallisuuspäällikön kanssa varoittaa pääkilpailunjohtajaa, jos heidän mielestään olosuhteet ovat sopimattomat
kilpailun toimeenpanemiseksi ja suositella reitin muuttamista
tai tapaa, jolla kilpailut hoidetaan.
RATAMESTARIN tulee:

OWS 3.42

vastata järjestelytoimikunnalle reitin oikeasta mittauksesta.

OWS 3.43

varmistua, että lähtö- ja maaliintuloalueet ovat asianmukaisesti
merkityt ja kaikki laitteet asianmukaisesti asennetut ja toimintakunnossa.

OWS 3.44

varmistua, että reitin käännöskohdat on merkitty asianmukaisesti ja miehitetyt ennen kilpailun alkua.

OWS 3.45

tarkastaa reitti ja merkinnät kilpailunjohtajan ja turvallisuuspäällikön kanssa ennen kilpailujen alkua.

OWS 3.46

varmistua, että käännöstuomarit ovat paikoillaan ennen kilpailun alkua ja ilmoittaa tämä pääkilpailunjohtajalle.
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JÄRJESTELIJÄN tulee:
OWS 3.47

koota ja valmistaa kilpailijat ennen jokaista kilpailua ja varmistaa, että kaikilla kilpailijoilla on käytettävissään asianmukaiset
vastaanottotilat.

OWS 3.48

varmistua, että jokainen kilpailija on merkitty asianmukaisesti
omalla lähtönumerollaan ja että jokaisella kilpailijalla on kynnet leikattu eikä heillä ole koruja eikä kelloja.

OWS 3.49

varmistaa, että kilpailijat ovat paikalla kokoontumisalueella
vaadittuna aikana ennen lähtöä.

OWS 3.50

pitää uimarit ja toimitsijat tietoisina lähtöön jäljellä olevasta
ajasta ja viimeisen viiden minuutin aikana antaa varoitusmerkkejä yhden minuutin välein.

OWS 3.51

vastata siitä, että kaikki lähtöpaikalle jätetyt vaatteet ja varusteet kuljetetaan maalipaikalle ja että ne pidetään siellä säilössä.

OWS 3.52

varmistua siitä, että kaikilla maaliin tulleilla kilpailijoilla on
käytettävissä perustarvikkeet välitöntä huoltoa varten, jos heidän omat avustajansa eivät ole maaliintulohetkellä paikalla.
SIHTEERIN tulee:

OWS 3.53

rekisteröidä peruutukset, kirjoittaa viralliset tulokset ja pitää
kirjaa tarvittaessa joukkuepalkinnoista.

OWS 3.54

ilmoittaa kaikki havaitsemansa rikkeet pääkilpailunjohtajalle
allekirjoittamallaan lomakkeella, josta käy ilmi laji ja rike.
Jokaisen RUOKINTALAITURIN VALVOJAN tulee:

OWS 3.55

olla vastuussa laiturin ja kilpailijoiden huoltajien asianmukaisesta toiminnasta FINA:n sääntöjen mukaan.
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OWS 4

LÄHTÖ

OWS 4.1

Kaikkien avovesiuintikilpailuiden lähtö tapahtuu laiturilta tai
vedestä sellaiselta syvyydeltä, että kaikki voivat lähtömerkistä
aloittaa uintinsa.

OWS 4.1.1 Laiturilta lähdettäessä uimareiden lähtöpaikat arvotaan.
OWS 4.2

Järjestelijä pitää uimarit ja toimitsijat sopivin välein tietoisina
jäljellä olevasta ajasta ja antaa viimeisen viiden minuutin aikana varoitusmerkin yhden minuutin välein.

OWS 4.3

Jos lähtijöiden määrä niin vaatii, voidaan lähtö jakaa miesten
ja naisten kilpailuksi. Miesten kilpailun lähtö on aina ennen
naisten lähtöä.

OWS 4.4

Lähtölinjan tulee olla selvästi merkitty, joko päiden yläpuolella
olevalla merkinnällä tai vedessä olevalla poistettavalla laitteella.

OWS 4.5

Pääkilpailunjohtaja antaa nostamalla lipun ja lyhyillä pillinvihellyksillä merkin pian tapahtuvasta lähdöstä ja antaa lähettäjälle lähetysluvan osoittamalla häntä lipulla.

OWS 4.6

Lähettäjän tulee sijoittua niin, että kaikki kilpailijat näkevät hänet selvästi.

OWS 4.6.1 Lähettäjän komennolla ”paikoillenne” uimareiden tulee
ottaa lähtöasento lähtölinjalta tai jos lähtö tapahtuu laiturilta, vähintään toisen jalan on oltava laiturin etureunalla
OWS 4.6.2 Lähettäjä antaa lähtömerkin, kun uimarit ovat hänen mielestään lähtövalmiina.
OWS 4.7

Lähtömerkin tulee olla sekä kuuluva että näkyvä.

OWS 4.8

Jos pääkilpailunjohtajan mielestä lähdössä on tapahtunut epäreilua etuilua, rikkoneelle kilpailijalle näytetään keltaista tai
punaista lippua kohdan OWS 6.3 mukaisesti
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OWS 4.9

Saattoveneiden tulee olla sijoittuneena ennen lähtöä siten, etteivät ne häiritse ketään kilpailijaa ja kun ne lähestyvät omaa
kilpailijaansa takaa päin, niiden täytyy varoa kulkemasta kilpailijajoukon läpi.

OWS 4.10

Vaikkakin miehet ja naiset voivat lähteä samanaikaisesti, niin
kaikissa muissa suhteissa miesten ja naisten kilpailuja pidetään
eri lajeina.

OWS 5

KILPAILURATA

OWS 5.1

Maailmanmestaruuskilpailuiden ja FINA:n avovesiuintikilpailuiden lajit ovat 25 kilometriä, 10 kilometriä ja 5 kilometriä ja
ne pidetään FINA:n hyväksymässä paikassa ja reitillä.

OWS 5.2

Kilpailureitillä saa olla vain vähäisiä virtauksia tai vuoroveden
vaihteluita ja se voidaan sijoittaa joko suolaiseen tai makeaan
veteen.

OWS 5.3

Paikallisten terveysviranomaisten tulee antaa todistus kilpailuradan käyttökelpoisuudesta. Yleisesti ottaen todistuksen tulee
erityisesti koskea veden puhtautta ja fyysistä turvallisuutta.

OWS 5.4

Reitin vedensyvyys tulee olla joka paikassa vähintään 1,40
metriä.

OWS 5.5

Veden lämpötilan tulisi olla vähintään 16oC ja enintään 31oC.
Lämpötila tulisi mitata kilpailupäivänä 2 tuntia ennen lähtöä
reitin keskivälillä 40 cm syvyydellä. Tämä tarkistus tulisi tehdä
sellaisen komission läsnä ollessa, johon kuuluu: pääkilpailunjohtaja, järjestelytoimikunnan edustaja ja yksi osallistuvien
joukkueiden valmentaja, joka sovitaan teknisessä kokouksessa.

OWS 5.5.1Turvallisuuspäällikön tulee kontrolloida lämpötilaa aika
ajoin kilpailun aikana
OWS 5.6

Kaikki käännökset / reitinmuutokset tulee olla selvästi merkitty. Käännöstä merkitsevät poijut tulee olla eriväriset kuin
reittiä ilmaisevat.

OWS 5.7

Reitin muutospisteisiin tulee sijoittaa alus tai laituri käännöstuomaria varten siten, että se ei häiritse uimarin näkyvyyttä
käännöksessä.
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OWS 5.8

Kaikki ruokintalaiturit, käännöslaitteet ja käännöstuomareiden
alukset / laiturit tule kiinnittää niin hyvin, ettei vuorovesi, tuuli
tai muut liikkeet siirrä niitä.

OWS 5.9

Maalin lähestymisalue sivurajoineen täytyy merkitä selvästi
erottuvan värisillä merkkipoijuilla.

OWS 5.10

Maali on määriteltävä selvästi ja merkittävä niin, että se erottuu
selvästi vedenpinnasta.

OWS 6

KILPAILU

OWS 6.1

Kaikki pitkien matkojen kilpailut ovat vapaauintikilpailuja.
Kilpailijoiden tulee suorittaa koko kilpailumatka kääntöpoijujen ja ratamerkintöjen mukaisesti.

OWS 6.2

Kilpailutuomareiden tulee kehottaa uimaria siirtymään selvän
etäisyyden päähän toisesta uimarista, jos hän reittituomareiden
mielestä saa tältä tai saattoveneeltä epäoikeudenmukaista vetoapua tai tahdistusta.

OWS 6.3

Hylkääminen

OWS 6.3.1 Jos pääkilpailunjohtajan tai kilpailunjohtajien mielestä
uimari, uimarin huoltaja tai saattovene saavuttaa sääntöjenvastaista etua tai tahallisesti koskettaa uimareita, noudatetaan seuraavaa hylkäämismenettelyä:
Ensimmäinen kerta
Kilpailunjohtaja nostaa keltaisen lipun sekä uimarin kilpailunumeron merkiksi uimarille sääntöjen rikkomisesta.
Toinen kerta
Kilpailunjohtaja nostaa punaisen lipun sekä uimarin kilpailunumeron merkiksi uimarille toisesta sääntöjen rikkomisesta (OWS 3.6). Tällöin uimari tulee hylätyksi. Uimarin on välittömästi noustava vedestä saattoveneeseen,
eikä hän saa enää osallistua kilpailuun.
OWS 6.3.2 Jos kilpailunjohtajan mielestä uimarin, saattoveneen tai
uimarin huoltajan toiminta on epäurheilijamaista, voi hän
hylätä uimarin heti.
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OWS 6.4

Saattoveneiden tulee kulkea niin, että ne eivät häiritse tai sijoitu suoraan uimarin eteen ja siten ettei uimari saa veneeltä
vetoapua tai tahdistusta.

OWS 6.5

Saattoveneen tulee yrittää pysyä uimarin suhteen samassa asemassa niin, että veneen keskikohtaan nähden uimari on sen
kohdalla tai sitä edellä.

OWS 6.6

Uimari saa seistä pohjassa matkan aikana, mutta hän ei saa kävellä tai hypätä.

OWS 6.7

Lukuun ottamatta kohdan 6.6 määräystä uimarit eivät saa tukeutua mihinkään kiinteään tai kelluvaan esineeseen eivätkä he
saa tahallisesti koskea saattovenettä tai sen miehistöä tai antaa
niiden koskettaa itseään.

OWS 6.7.1 Lääkintähenkilöstö voi avustaa uimaria, mikäli uimari
näyttää olevan avun tarpeessa, eikä tällaisesta avustamisesta voi hylätä uimaria.
OWS 6.8

Jokaisessa saattoveneessä tulee olla kilpailutuomari, uimarin
valitsema avustaja ja veneen kuljettamiseen tarvittava vähimmäismiehistö.

OWS 6.8.1 Kaikkien saattoveneiden täytyy pitää selvästi näkyvillä
uimarin kilpailunumero niin, että se voidaan helposti
nähdä veneen kummaltakin puolelta, sekä uimarin liiton
maan lippu.
OWS 6.9

Jokaisessa saattoveneessä tulee olla riittävä turvallisuushenkilöstö sekä miehistö veneen operoimiseen.

OWS 6.10

Uimari ei saa käyttää mitään apuvälinettä, joka voisi lisätä hänen nopeuttaan, kestävyyttään tai kelluntakykyään. Uimalasit,
enintään kaksi uimalakkia, nenälukko ja korvatulpat ovat sallittuja.

OWS 6.11

Uimari saa käyttää rasvaa ja vastaavia aineita, ellei pääkilpailunjohtaja pidä niitä liiallisina.

OWS 6.12

Kukaan ei saa mennä veteen vauhdittamaan uimaria.

OWS 6.13

Uimarin saattoveneessä tai ruokintalaiturilla avustajana oleva

Uinti 49
____________________________________________________________________________

saa antaa uimarille ohjeita. Viheltäminen ei ole sallittua.
OWS 6.14

Nauttiessaan ravintoa uimari voi käyttää hyväkseen sääntöä
OWS 6.6 ottaen kuitenkin huomioon, ettei sääntöä OWS 6.7
rikota.

OWS 6.15

Ruokintalaiturilta ei saa heittää mitään uimareille ravinto mukaan lukien. Ravinto toimitetaan uimareille joko käsin tai ruokailuvavan avulla.

OWS 6.16

Ruokintavavat saavat olla enintään 5 m pitkiä. Niiden päässä
ei saa roikkua muita esineitä kuin maan lippu. Maan lippu saa
olla korkeintaan 30x20 cm kokoinen.

OWS 6.17

Kaikissa avovesiuintikilpailuissa noudatetaan seuraavaa aikarajaa laskettuna ensimmäisten uimareiden maaliintulosta:
15 min jokaista 5 km:n matkaa (tai sen osaa) kohden, kuitenkin
enintään 120 min.

OWS 6.17.1 Uimarit, jotka eivät suoriudu maaliin aikarajojen puitteissa poistetaan vedestä. Pääkilpailunjohtaja voi kuitenkin antaa näiden uimareiden suorittaa uintinsa loppuun, mutta heitä ei huomioida tuloksissa, pisteissä tai
palkintojenjaossa.
OWS 6.18

Kilpailun keskeyttäminen (evakuointi)

OWS 6.18.1 Jos 10 km tai sitä lyhyempi kilpailu joudutaan keskeyttämään, aloitetaan kilpailu alusta heti kun se on mahdollista.
OWS 6.18.2 Jos yli 10 km kilpailu joudutaan keskeyttämään ja kilpailua on käyty vähintään kolme (3) tuntia, pääkilpailunjohtaja määrittelee lopulliset sijoitukset keskeyttämishetken sijoitusten mukaisesti. Muussa tapauksessa
kilpailu aloitetaan alusta heti kun se on mahdollista.
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OWS 7

KILPAILUN PÄÄTTÄMINEN

OWS 7.1

Maaliintulolaitteelle johtava alue tulee merkitä selvästi poijurivillä, joka suppenee maaliintuloseinää kohti. Turvaveneet sijoitetaan maaliintuloalueen lähestymis- ja sisääntuloväylille
niin, että ne voivat varmistaa, että ainoastaan valtuutetut veneet
voivat mennä tälle sisääntuloalueelle.

OWS 7.2

Maaliintulolaitteen tulee, mikäli mahdollista, olla pystysuora,
vähintään viisi metriä leveä seinä joka tarvittaessa on kiinnitetty ponttoneille, jotka on kiinnitetty niin lujasti, ettei tuuli,
vuorovesi tai uimareiden maaliintulo siirrä sitä. Maaliintulo
täytyy videoida molemmilta puolilta ja yläpuolelta laitteistolla,
jossa on hidastus ja pysäytyskuvamahdollisuus, sekä ajanoton
näyttö.

OWS 7.2.1 Käytettäessä automaattista laitteistoa ajanottoon säännön
SW 11 mukaisesti, laitteistossa tulee olla käytössä mikrosiruteknologia, joka mahdollistaa väliajat. Mikrosiruteknologiaa on käytettävä kaikissa maailmanmestaruuskilpailuiden olympialaisten ajanotoissa. Mikrosiruteknologiaa käytettäessä ajat rekisteröidään 1/10 sekunnin tarkkuudella. Pääkilpailunjohtaja määrittää lopulliset sijoitukset maalituomareiden ja maalikameran avulla.
OWS 7.2.2 Kaikkien kilpailijoiden on pidettävä mikrosirua molemmissa ranteissaan koko kilpailun ajan. Jos kilpailija hävittää mikrosirun, kilpailutuomari ilmoittaa siitä välittömästi pääkilpailunjohtajalle, joka määrää vastuullisen
tuomarin toimittamaan uimarille varasirun. Uimari hylätään, jos hän tulee maaliin ilman mikrosirua.
OWS 7.2.3 Mikäli maalialueella on käytössä pystysuora seinämä, uimarien on maaliin tullessaan kosketettava seinämää päättääkseen kilpailunsa. Uimari, joka ei kosketa pystysuoraa
seinämää, hylätään.
OWS 7.3

Maalituomareiden ja ajanottajien tulee sijoittua niin, että he
voivat tarkkailla maaliintuloja joka hetki. Alue, jolle heidät on
sijoitettu, on varattava heidän yksinomaiseen käyttöönsä.

OWS 7.4

Tulisi pyrkiä varmistumaan, että uimarin edustaja voisi päästä
saattoveneestä ottamaan uimari vastaan, kun hän nousee vedestä.
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OWS 7.5

Noustessaan vedestä uimari saattaa tarvita apua. Uimaria tulee
auttaa vain, jos hän selvästi ilmaisee tarvitsevansa apua tai jos
hän sitä pyytää.

OWS 7.6

Jonkun lääkintähenkilökunnasta tulee tarkastaa uimarit, kun he
nousevat vedestä. Uimarille tulee varata tuoli, jossa hän voi istua tutkimuksen aikana.

OWS 7.7

Niin pian kuin lääkintähenkilökunta on todennut uimarin riittävän hyväkuntoiseksi, hänet on välittömästi päästettävä virkistäytymään.

