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Kilpailutyöryhmä 1/2018
Aika:
Paikka:

20.1.2018 klo 13.30
Uimaliiton toimisto, Helsinki
Osallistujat

Kutsu Läsnä

Ville Riekkinen

X

x

liittohallitus Emilia Uusitalo X

X

x

esittelijä

jäsen Nina Kaarlenkaski x

x

jäsen Olli Kantola

X

x

jäsen Antti Vilppola

X

x

pj

jäsen Krister Fogelberg

Osallistujat

Kutsu Läsnä

Riku Riikonen

X

x

Kati Kauhanen

X

x

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.40.
2. Läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin läsnäolijat yllä olevan listan mukaisesti.
3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajien nimeäminen
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja nimetään pöytäkirjan tarkastajaksi Antti Vilppola.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin pöytäkirja 8/2017. Pöytäkirja on julkaistu sähköisen pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen.
5. Esityslistan hyväksyminen
Lisättiin esityslistaan uinnin Oulun SM-kilpailuista noussut asia sekä kilpailutyöryhmän viestintäsuunnitelma,
uinnin IKM-pakottava peruutus ja muut kyseisen kilpailun erikoisuudet. Hyväksyttiin esityslista lisäyksien
jälkeen.
6. Päätösasiat
Uinti: FINA-toimitsijalista 20 sekä kansallinen tuomaripooli kriteerit
Päätös: Päätettiin, että FINA-tuomareiden ja lähettäjien paikat asetetaan avoimeen hakuun. Lähettäjähakuun
sisällytetään tehtävälisäys, missä lähettäjä velvoitetaan auttamaan kilpailunjohtajaa tarkastamaan altaan ja
muun tekniikan toimivuutta ennen kilpailua.
Päätettiin, että FINA-toimisijalistan ja kansallisen tuomaripoolin kriteerinä toimii
tuomarin urapolku valintojen taustalla.
Päätettiin, että hakulomakkeeseen vaihtoehtoina FINA-lista ja kansallinen
tuomaripooli sekä kansallinen tuomaripooli.
Avataan haku määräajalla maaliskuun 30. päivä 2018.
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Riku ja Krister koordinoivat ilmoittautumislomakkeen luomisen tammikuun loppuun mennessä.
Uinti: kansallinen tuomaripoolin koko
Päätös: Päätettiin, että tuomaripoolin koko on samassa suhteessa kuin FINA-toimitsijat ja jokaiselle
toimitsijalle olisi yksi kilpailu vuodessa. Käytännössä tarkoittaa, että kansallisen tuomaripoolin koko FINAtuomareiden lisäksi olisi 6+4. Yhteensä kansallisessa tuomaripoolissa on tällöin 12 kilpailunjohtajaa sekä 8
lähettäjää. Lähettäjien pienemmässä määrässä on huomioitu pienempi työmäärä kilpailuiden osalta, jolloin
kilpailuita osuu kohdalle myös useammin.
Uinti: SM-kilpailujen lajiohjelma
Olli Kantola esitteli uinnin SM-kilpailuiden lajiohjelman nyt kun televisiotuotantoa ei tarvitse miettiä. Käytiin
läpi ongelmakohtia.
Huomiona, että torstai-iltajakso tulisi rakentaa muiden iltajaksojen tapaan, missä B-finaalit ja ovat lajien Afinaalia ennen. Torstain aamujakso tulee muokata lajijärjestykseltään iltajakson tapaiseksi.
Päätös: Päätettiin, että Olli valmistelee Kati Kauhasen kanssa päivitetyn lajiohjelman tammikuun loppuun
mennessä.
Taitouinti: mestaruuskilpailusäännöt
Keskusteltiin taitouinnin asiantuntijaryhmän ehdottamista mestaruuskilpailusäännöistä. Keskusteltiin, että
taitouinnin harrastajamäärän koko huomioiden saattaa olla parempi, että edustusoikeuksiin annetaan
myönnytyksiä.
Päätös: Päätettiin, että osallistujat voivat edustaa Duossa/Mixed duossa/Teamissa/Combossa useampaa
seuraa, jolloin saatavat seurapisteet jaetaan samassa suhteessa kuin osallistujien määrä joukkueen sisällä.
Kilpailijoiden edustettava seura joukkuelajeissa (Duo/Mixed duo/Team/Combo) tulee ilmoittaa
ilmoittautumisen yhteydessä. Sekä Solossa edustettavan seuran (ns. ”oma seura”) että muissa lajeissa
edustettavan seuran tulee hyväksyä kilpailuissa toisen seuran edustaminen joukkuelajeissa.
Valmistellaan päivitettävät yleismääräykset liittohallitukselle hyväksyntään Riku Riikosen toimesta kuten myös
taitouinnin mestaruuskilpailusääntöjen kirjaukset.
Uinti: SM-kilpailujen 2018 kuuluttaja
Riku Riikonen on neuvotellut SM-kilpailujen (50 m ja 25 m) kuuluttajan tehtävästä Jari Roiveen kanssa.
Perusteluna televisioinnin kanssa sujuva toimiminen.
Päätös: Päätettiin, että vahvistetaan tehty aiesopimus kuuluttajan toimesta. Tiedotetaan järjestäviä seuroja.
Uinti: kansallisten kilpailuiden 2019 ja arvokilpailuiden 2020 haku
Päätös: Päätettiin, että kilpailuhaku suljetaan poikkeavasti jo 16.2. Maaliskuun aikana voi vielä vaihtaa
vapaasti 16.2. mennessä tulleita kilpailuhakuja päällekkäisyyksien korjaamiseksi.
Edelleen kilpailuiden saaminen kalenteriin on mahdollista tämän jälkeen muiden
seurojen antaessa luvan.
Muutokset koordinoivat Antti Vilppola ja Ville Riekkinen.
Uinti: lyhyen radan SM-kilpailut ja toimitsijat
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Keskusteltiin Oulun SM-kilpailuista ja toimitsijatilanteesta.
Päätös: Päätettiiin, että Ville tekee raportin kurinpitolautakunnalle kilpailuista.
7. Keskustelu-/kehitysasiat
Kehittämisasioista on kerätty erillinen lista, joka on esityslistan liitteenä. Aikataulutetut asiat nousevat
esityslistan osaksi.
Uinti: Vammaisuinti
Kati Kauhanen kävi vammaisuinnin ajankohtaisia asioita läpi sääntötulkinnoista ja kansallisen
tuomarikoulutusmateriaalin osalta.
Ohjeistuksen jakelu. Uimareilla on vastuu ilmoittaa oma vammaluokka ja mahdolliset poikkeuskoodit
ilmoittautumisen yhteydessä ja jos hänellä on oma avustaja. Kilpailunjohtaja voi tarkistaa
yksityiskohdat liiton sivuilta. Kati Kauhanen lähettää muistutuksen uimareille.
Tuomareiden muistutus säännöistä. Tuomariklubin postituslistalle muistutus, että vammaisuimareiden
osallistuessa kansalliseen kilpailuun heillä on käytössä kyseisen lajin vammaisuintisäännöt, vaikka
uisivat avoimessa sarjassa.
Sääntöseminaarin otetaan aiheeksi WPS:n tuoreimmat muutokset. Kati Kauhanen tulee tällöin
kertomaan avainasiat.
Yleinen: Yleismääräykset
FINAn muutokset Yleismääräyksiin on tehty ja taitouinnin mahdollisesti hyväksyttävät
mestaruuskilpailusäännöt vaativat vielä päivitystä yleismääräyksiin. Liittohallitukselle tulee esittää
Yleismääräysten muutokset.
Yleinen: kilpailutyöryhmän viestintäsuunnitelma
Keskusteltiin viestinnän vuosikellosta Kilpailutyöryhmän näkökulmasta.
Uinti: IKM-uintisäännöt
Keskusteltiin IKM-uintien erikoisuuksista ja päädyttiin pitämään tulkinta samanlaisena kuin muut liiton
arvokilpailut eli peruutukset mahdollisia 1 h ennen kilpailujaksoa.
Yleinen: Tuomari- ja toimitsijalisenssi
Liittohallitus on aiemmin jo päättänyt, että lisenssijärjestelmän uudistus tulee sisältämään myös
tuomarit ja valmentajat. Taustalla on siis henkilöiden rekisteröinti kertomaan Uimaliiton sateenvarjon
alla olevista henkilöistä.
Käytännössä KTR:ltä odotetaan nyt kokonaiskuvan luomista vuosittain hankittavan tuomari- ja
toimitsijalisenssin suhteen.
Omia ajatuksiani
∂
∂

Lisenssi olisi hankintatavaltaan järkevin hoitaa samalla lailla kuin
kilpailulisenssit. Hinta esim. 5 euroa.
Ostovaiheessa saisi ilmoituksen käydyn kurssin voimassaolosta.
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Lisenssi vaadittaisiin uinnissa kaikilta kilpailuissa toimivilta 1-lk ja 2-lk tuomareilta.
Samanlainen vaade tulisi rakentaa myös muiden lajien osalta.
Voimassa olevaan lisenssiin sisältyvänä palveluna voisi olla
o sääntötiedotteet
o oikeus osallistua sääntöseminaareihin tai muuhun erikoiskoulutukseen
o kurinpitosäännöt alistuminen
o 1-lk tuomareilta pääsy ilmaiseksi SM-kilpailuihin
o TULEVAISUUS: kilpailuiden toimitsijarekrytointi -palvelu
o TULEVAISUUS: toimitsijoiden jako eri tehtäviin -palvelu
o TULEVAISUUS: toimitsija-CV missä kilpailuissa toiminut
kaikki lajit tulisi yhdenmukaistaa tuomarikurssin kelpoisuuden suhteen
pakollinen, vuosittainen kevyt verkkokoe osana lisenssin hankkimista? Vai onko liikaa
vaadittu?

Kilpailutyöryhmältä toivoisin
∂
∂
∂
∂

ideointia lisenssin sisällöstä
toiveita ja näkyjä lisenssin käytöstä
mikä on suurin haaste toimitsijaksi ryhtymisessä?
mikä on suurin haaste toimitsijoiden saamiseksi seuran suunnasta?

Taitouinnin kommentit:
Meillä on taitouinnin seuraava kokous joulukuussa ja käsittelemme näitä asioita myös siellä, mutta
väliaikatietona voisin mainita, että taitouinnissa tuomarin on käytävä sääntömuutoskoulutus aina
neljän vuoden välein, joten lisenssin pitäisi myös olla voimassa tuon neljä vuotta kerrallaan.
Lisäksi kilpailujen aikana tuomaripalavereissa käydään läpi aina myös uusia tuulia ja muutoksia
maailmalta. Tämä on tärkeä osa tiedon siirtoa ja uuden oppimista/vanhan tiedon vahvistamista
pitkin neljän vuoden periodia.
Kansainvälisten tuomareiden pitää myös käydä Fina school ja läpäistä testi aina neljän vuoden
välein.
Lisenssi pitää vielä miettiä, että onko se maksettava joka vuosi vai kävisikö tuo neljän vuoden
maksu aina kerralla. Porukka tuppaa muutenkin unohtamaan näitä lisenssijuttuja...
Uimahyppyjen kommentit:
Meillä on tuo tuomaritoiminnan kehittäminen käynnissä ja nettitesti vanhoille tuomareille 1-2
vuoden välein on toiveena. Se onko hinta vuosittain 5€ vai maksaako se 10€ kahdelta vuodelta on
neuvoteltavissa. Hinta ei saa olla liian suuri, ettei tuomarit pakene paikalta.
Rikun ja Villen pohdintaa:
”Tuomaripolku uinnissa 2020”:
2-lk kurssi (ikuisesti voimassa), vuosittainen lisenssi, 4 vuoden välein pakollinen verkkokurssi
päivittämään tiedot. Tähän luotava vielä oma palvelualusta.
Aikanaan sitten 1-lk kurssi, vuosittainen lisenssi, 4 vuoden välein pakollinen verkkokurssi
päivittämään tiedot. Myös sääntöseminaarit yhtenä jatkokoulutuksena.
Nykyisin useimmat tuomarit viipyvät vain hetken lajissa ja vain pieni osa
tekee ”uran” tuomari. Jälkimmäisessä ryhmässä aktiivinen osallistuminen
ja koulutus on osa tuomarina olemista.
Nykyinen kurssimalli ei takaa sitä, että oppi jäisi päähän, vaan
luennolla istuminen riittää kortin uusimiseen. Siksi tuntuu
ristiriitaiselta vaatia tätä fyysistä kurssitusta 4 vuoden välein.
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Uinti: mestaruuskilpailuiden pistelasku
Otetaan mietintään mestaruuskilpailuiden pistelaskumalli. Tulevissa kokouksissa keskustellaan, mitä
pistelaskulla tavoitellaan, mitä nykyisellä mallilla saavutetaan ja onko sillä huonoja puolia sekä miten
se olisi hyvä ratkaista.
8. Muut asiat
9. Tiedoksi
Uinti: lyhyen radan MM-näyttökilpailut
Reference is made to the qualification procedure for the 14th FINA World Swimming Championships
(25m) Hangzhou 2018.
We have the pleasure to inform you that FINA has approved the following competitions as meets
where swimmers can achieve the FINA A and B Swimming Qualifying Standard Times.
•
•
•
•

Finnish Grand Prix 25 - 21-22 October 2017 - Espoo (FIN)
Finnish National Short Course Championships - 16-19 November 2017 - Oulu (FIN)
Finnish Grand Prix 25 - 20-21 October 2018 - Jyvaskyla (FIN)
Finnish National Short Course Championships - 15-18 November 2018 - Vaasa (FIN)

Taitouinti
Uimahypyt
Vesipallo
Tuomariklubi
Sääntöseminaari
Seuraava seminaari 21.-22.4.2018. Antti ja Ville kertovat tilannekatsauksen.
Uinti: arvokilpailujen toimitsijat
Tulevien arvokilpailuiden toimitsijoita.
Kilpailu

Kilpailunjohtaja

Lähettäjä

Masters-mestaruusuinnit (25 m), Salo, 23.-25.03.

Jaakko Salonen

Seppo Loiske

Rollo-uinnit (50 m), Lahti, 08.-10.06.

Sisko Pulkkinen

Lotta Långström

Ikäkausimestaruusuinnit (50 m), Espoo, 15.-17.06.

Krister Fogelberg

Hannu Pärnänen

Hämeentie 105 A, FI-00550 Helsinki
Tel. +358 44 5490 300, Fax +358 9 5840 0496
finnish.swimming@uimaliitto.fi www.uimaliitto.fi

x

Esityslista
Pöytäkirja

Suomen mestaruuskilpailut (50 m), Jyväskylä, 28.06.-01.07.
FINA

Anne-Marja Hammar

Keijo Kiviluoma

Grand Prix 25, Jyväskylä, 20.-21.10.
FINA

Sami Wahlman

Pekka Hurskainen

Masters-mestaruusuinnit (50 m), Turku, 26.-28.10.

Kjell Hansen

Lotta Långström

Suomen mestaruuskilpailut (25 m), Vaasa, 15.-18.11.
FINA

Ville Riekkinen

Hannu Pärnänen

Ikäkausimestaruusuinnit (25 m), Lappeenranta, 30.11.02.12.

Matti Alpola

Jaakko Erkinaro

10. Seuraava kokous
11. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00.

Ville Riekkinen
Puheenjohtaja

Riku Riikonen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaja

Antti Vilppola
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