Uimahyppyjen asiantuntijaryhmä 3/2018
Pöytäkirja
Aika: 25.3.2018
Paikka: Tikkurilan Urheilutalo
Osallistujat
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x

1. Kokouksen avaus
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.13
2. Läsnäolijoiden toteaminen
- Todettiin läsnäolijat yllä olevan listan mukaisesti.
3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajien nimeäminen
- Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja nimettiin pöytäkirjan tarkastajaksi Satu Pirhonen ja sihteeriksi Jouni
Seppänen
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Hyväksyttiin kokousten 1/2018 ja 2/2018 pöytäkirjat
5. Esityslistan hyväksyminen
- Hyväksyttiin esityslista.
6. Päätösasiat
- Päätös: Jälki-ilmoittautumisesta kansallisiin kilpailuihin, myös mestaruuskilpailut. Veloitetaan
osallistumismaksu kaksinkertaisena 13-16 vuorokautta ennen kilpailun alkua. Tämän jälkeen ei tarvitse
ilmoittautumisia ottaa vastaan.
- Uimahyppyjen kaikkien kansallisten kilpailuiden, myös mestaruuskilpailuiden, viimeinen
ilmoittautumispäivä on jatkossa 2.5 viikkoa ennen kilpailun alkua (17 vuorokautta), kutsu tulee
olla 31 vuorokautta ennen kilpailun alkua. Kilpailun Aikataulun tulee olla 12 päivää ennen kilpailun
alkua.
- Päätös: Tarkennus FinnCup sääntöihin. Tason laskun voi tehdä asiantuntijaryhmän päätöksellä.
- Päätös: Tuomareilta vaaditaan kolme erillistä tuomaroitua kilpailua kahden vuoden aikana, jotta he
säilyttävät paikkansa tuomarilistalla. Tuomarin keöpoisuuden saa takaisin suorittamalla sääntökokeen
uudestaan. Nykyisiltä tuomareilta vaaditaan joukukuun 2018 loppuun mennessä nettipohjainen sääntöjen
kertauskoe.

7. Keskusteluasiat
- Avoin NSM kilpailut olivat onnistuneet. Ulkomaiset osallistuja antoivat hyvää palautetta ja kilpailun
järjestämistä avoimena harkitaan myös jatkossa.

-

-

UHAR on tarkastellut alkuvuoden kilpailujen tuomarianalyysejä ja käytännön tuomaritoimintaa.
Tuomaroinnissa on havaittu muun muassa perusteetonta oman seuran hyppääjän suosimista.
Tuomaritoiminnan kehittämiseksi kannustetaan kilpailunjärjestäjää velvoittamaan tuomareita
kokoontumaan lajin jälkeen palautekeskusteluun. Toiveena on, että ylituomarin tulee olla kokenut ja
päivittää jatkuvasti osaamistaan tuomaroinnin suhteen. Tuomaroinnissa täytyy muistaa suhteuttaa
hyppääjien ikäluokka tai FinnCupissa Taso suhteessa tuomarointiin. Käytetään tuomaroinnin “joustavaa”
skaalaa.
- https://www.fina.org/sites/default/files/fina_dv_judges_manual.pdf
DiveCalcissa havaittu pieniä ongelmia vaikeusasteiden kanssa. Ongelmat pyritään korjaamaan pikaisesti.

8. Tiedoksi
-

-

Sirja Rytkönen oli mukana URHEA yläkouluseminaarissa Lappeenrannassa Uimaliiton edustajana.
- Jatkossa suositellaan maajoukkuepolulla oleville uimahyppääjille Pasilan Yläkoulua
MiniTalent lisäys:
- Helmi Tossavainen, Tiirat, nimettiin MiniTalent -ryhmään
Talent poisjäänti
- Jade Hakala, Vantaa Diving, jäi pois Talent-ryhmästä. Tilalle nostettiin varasijalta Lukas Lundmark,
Tiirat
Uimahyppyohjaaja TASO 1-koulutukset järjestettiin suunnitellusti.
- OSA 1 2.-3.2.2018
- OSA 2 17.-18.2.2018
- OSA 3 Säännöt ja tuomarointi järjestettiin 17.-18.3.2018 Tikkurilassa. Kurssin hyväksytysti
suorittamalla saa B-tuomarin oikeudet
- Kurssin läpäisivät
- Cecilia Räsänen, Tiirat
- Annika Palokangas, Oulun Uinti
- Linnea Saarikangas, Vantaa Diving
- Alisa Saarikangas, Vantaa Diving

9. Seuraava kokous
- Sovitaan myöhemmin
10. Kokouksen päätös
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.58
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