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Kilpailutyöryhmä 7/2018
Aika:
21.8.2018 klo 17.00
Paikka: Mäkelänrinteen Uintikeskus, Helsinki

pj

Osallistujat

Kutsu Läsnä

Ville Riekkinen

X

jäsen Krister Fogelberg

X

X

Osallistujat

liittohallitus Emilia Uusitalo X
toimisto

jäsen Nina Kaarlenkaski x

X

jäsen Olli Kantola

X

X

jäsen Antti Vilppola

X

X

Kutsu Läsnä

Jussi Salminen

X

X

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.20.
2. Läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin läsnäolijat yllä olevan listan mukaisesti.
3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajien nimeäminen
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja nimettiin pöytäkirjan tarkastajaksi Antti Vilppola.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin pöytäkirja 6/2018. Pöytäkirja on julkaistu sähköisen pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen.
5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.
6. Päätösasiat
6.1 Palaute SM-kilpailuista
Saate: Kaksi seuraa on jättänyt yhteisen kirjallisen palautteen Jyväskylän SM-uinneista.
Päätös: Kilpailutyöryhmä kävi läpi tapaukseen liittyvät taustat. Puheenjohtaja käy tapahtuman läpi SMkilpailuiden kilpailunjohtajien kanssa. Laaditaan kirjallinen vastaus seuroille ja suositus miten
tulevaisuudessa SM-kilpailuissa tulisi toimia, mikäli havaitaan ongelmia laitteiston
kanssa. Kilpailutyöryhmä käy läpi mahdollisuutta nimetä valvomon johtaja
Uimaliiton toimesta tulevaisuudessa Uimaliiton arvokilpailuihin ja muita
tapoja varmistua ajanoton luotettavasta toiminnasta.
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6.2 SM-viestiaikarajat
Saate: Uudistetuista SM-aikarajoista on puuttunut aikarajat viesteille. Esitetään, että viestirajat
pidetään entisinä.

Päätös: Päätettiin, ettei SM-kilpailuissa ole aikarajoja viesteihin.
6.3 Kilpailunjohtajien ja lähettäjien nimeäminen vuodelle 2019 kotimaisiin arvokilpailuihin
Saate: FINA- ja liiton tuomaripoolin kiertovuoron mukaisesti.
Päätös: Siirrettiin päätös seuraavaan kokoukseen, koska esitys ei ollut valmis esittelijän
(kilpailupäällikkö) puuttumisen johdosta.
6.4 Kansainväliset nimeämiset 2019
Saate: Alustava vuorolista FINA:lle ja LEN:lle tehtävistä esityksistä kiertovuoron ja budjetin mukaisesti
FINA-poolista
Päätös: Puheenjohtaja käy keskustelun FINA-tuomareiden kanssa ja sen perusteella tekee esityksen
seuraavaan kokoukseen.
-

NEM Kazan 3.-7.7.
EYOF Baku 20.-28.7.
FINA MM Gwangju 21.-28.7.
FINA NMM Budapest elokuun loppupuoli
EM lyhyt rata Glasgow 4.-8.12.

6.5 Lyhyen radan SM-uintien lajiohjelma
Saate: 8.5.2018 kokouksen päätöksen mukaisesti lajiohjelman piti tulla Uimaliiton nettisivuille
kommentoitavaksi, mutta ohjelmaa ei ole valitettavasti saatu julkaistua.
Päätös: Pyydetään liiton toimistoa uudelleen julkaisemaan lajiohjelma ja keräämään seurojen kommentit
ohjelman viimeistelyä varten. Päätös lajiohjelmasta seuraavassa kokouksessa 17.9.2018.

6.6 Rollo-uintien 50 m vapaauinti
Saate: Keskusteltiin 50 m vapaauinnin roolista osana Rollo-uinteja.
Päätös: 50 m vapaauinti eriytetään enemmän leirilajiksi (ei huomioida pistelaskussa tai ennätyksissä).
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Keskustelu-/kehitysasiat
6.1

KTR:n syyskausi ja toimiston tilanne
Liiton kilpailupäällikkö ja KTR:n esittelijä Jouni Seppänen on irtisanoutunut liiton palveluksesta. Näin
ollen poikkeava tilanne liiton toimistolla jatkuu ja KTR joutuu toimimaan toistaiseksi ilman varsinaista esittelijää,
mikä hidastaa useiden asioiden eteenpäin viemistä. Uuden kilpailupäällikön haku on avattu. Selvitetään
vaihtoehtoja hoitaa mm. syksyn arvokilpailuiden perustaminen järjestelmiin. Kilpailupäällikön puuttuessa
juoksevia asioita hoidetaan sijaisjärjestelyin ja KTR:n voimin.
6.2

Tapahtumallisuuden edistäminen (kysely)
Toteutetaan kysely – toteutusta pyydetään liiton toimistolta.

6.3

SM-kilpailut 2019/SM-viikon tilanne
KTR on seurannut SM-viikon tilanteen kehittymistä, sillä tapahtuman avainseikat, kuten ajankohta ja
paikka, ovat edelleen auki. Viimeisin arvio päätöksistä on syyskuun alkupuoli. Esillä on ollut spekulaatioita, että
pitopaikkana toimisi Vantaa tämän vuoden tavoin. Vantaalla ei ole mahdollista järjestää SM-uinteja. Todettiin,
että SM-kisoista on valmisteltava päätösehdotus mahdollisimman pian, koska lisäviive aiheuttaa haittaa seurojen
toiminnalle. Päätösehdotukseen tehdään nopeutetulla aikataululla sähköpostikokouksena.
6.4

Syksyn IKM-lajiohjelma
Ei tehdä muutoksia tälle syksylle, mutta valmistellaan esitys syksyä 2019 varten.

6.5

Arvokilpailuiden järjestämisedellytysten luokittelu
Ei käsitelty.

6.6

Tuomari- ja toimitsijalisenssin tilannekatsaus
Tuomareiden tulee rekisteröityä itsenäisesti Uimaliiton järjestelmään.
Lisenssityöryhmän muistiinpanot katsauksen tueksi: Kohderyhmänä uinnin 1. ja 2. luokan tuomarit,
muissa lajeissa luokitellut tuomarit/toimitsijat (hypyt ja taitouinti A ja B, vesipallosarjat,
luokkatuomarit)
-

tavoitteena yhtenäistää koulutuksen (osaamisen) voimassaolo (4 vuotta) ja ulkoasu (valkoinen
t-paita), uinti ja vesipallo esitys 4 vuotta, taitouinnin ja hyppyjen säännöt muuttuvat tiuhaan,
joten pitää vielä miettiä
koulutukseen ilmoittautuessa kysytään suostumus tietojen luovuttamiseen omalle ja muille
seuroille à mahdollisuus seuroille rekrytoida tuomareita yli seurarajojen.
jo kortin omaavien pitää käydä rekisteröitymässä/hyväksymässä tietojen käsittely, seura
pakollinen
uusille tuomareille ja toimitsijoille kortin hinnan on tarkoitus kuulua koulutusten hintoihin
(korotukset käsittelee työvaliokunta, astuu voimaan 1.9.)

6.7

Koulutuksen uudistamisen tilanne
Ei käsitelty.

6.8

Mestaruuskilpailusääntöjen päivitykset (peruutussäännön
muuttaminen)
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Ei käsitelty.
6.9

FINA:n näyttökilpailujen tilanne
FINA:n näyttökilpailulistauksesta on puuttunut useimmat Suomessa pidettävät näyttökilpailut. Asiaa
on selvitetty FINA:n kanssa, sillä FINA on jo kertaalleen kilpailut hyväksynyt. Jussi Salminen löysi FINA:lta tulleen
vahvistusviestin, jonka puheenjohtaja lähettää FINA:n toimistolle, jotta kaikki kilpailut saataisiin listattua.
7.8

Kesän 2018 arvokilpailut (NEM, EM)

Kesän arvokilpailuista saadaan hyviä aiheita käsiteltäväksi tulevassa sääntöseminaarissa (6.-7.4.2019).

7

Tiedoksi
7.1
7.2
7.3
7.4

8

Taitouinti
Uimahypyt
Vesipallo
Uinti

Seuraava kokous
Seuraava kokous 17.9.2018 klo 17 Uimaliiton toimistolla.

9

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 19.05.

Ville Riekkinen
Puheenjohtaja

Olli Kantola
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaja
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