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JÄRJESTÄVÄ SEURA Swimming Jyväskylä ry 

SÄÄNNÖT FINA säännöt 2017–2021 ja Suomen Uimaliitto ry 
 

Kilpailujen virtuaalisen luonteen vuoksi tuomaroinnissa ei oteta 
huomioon altaan käyttöä. 

Uimarit voivat halutessaan käyttää uimalakkia kisasuorituksessa. 

Esiuimariksi voi ilmoittautua. 

Järjestävällä seuralla on oikeus rajoittaa kisastarttien määrää, mikäli 
siihen on tarvetta. 

KILPAILUNJOHTAJA Heini Tolvanen 

LISENSSI Kaikilla osallistujilla tulee olla Uimaliiton Blue Card -lisenssi, jonka 

voimassaolo tarkistetaan Uimaliitosta. Ilmoittava seura on 

velvollinen tarkistamaan uimareidensa lisenssien voimassaolon. 

WWW JA SOME www.swim.fi 
 

Instagram: @swimmingjyvaskyla ja @synchrojyvaskyla 

YouTube: Swimming Jyväskylä 
 

KILPAILUSARJAT AG12  vapaaohjelma 100 % 

AG15  vapaaohjelma 100 % 

Fina Junior vapaaohjelma 100 % 

  tekninen ohjelma 100 % 

Senior  vapaaohjelma 100 % 

  tekninen ohjelma 100 % 

PALKINNOT Sijat 1–3 julkaistaan Swimming Jyväskylän Instagramissa ja 

kotisivuilla. Mitalit postitetaan sijoille 1–3 niissä sarjoissa, joissa on 

vähintään 4 osallistujaa 

AIKATAULU Kilpailu tuomaroidaan etukäteen Zoomissa ja striimataan livenä 

YouTubeen. Tarkempi aikataulu lähetetään osallistuville seuroille 

ilmoittautumisajan päätyttyä. Aikataulumuutokset ovat mahdollisia. 

Huomatkaa, että kisastarttien tuomarointi ja kisastriimi tapahtuvat 

eri viikonloppuina.  

  

Tuomarointi 

Lauantai 12.6.2021 Klo 10–16 

Sunnuntai 13.6.2021 Klo 10–16 

 

Kilpailujen striimi 

Lauantai 19.6.2021 Klo 10–16 

Sunnuntai 20.6.2021 Klo 10–16 

http://www.swim.fi/


 

 

Livestriimin tarkempi aikataulu julkaistaan ilmoittautumisajan 

päätyttyä. 

TULOKSET Tuomarikohtaiset pisteet ja tulokset julkaistaan kisastriimin     

yhteydessä, sekä seuran nettisivuilla kisastriimin jälkeen. Tulokset 

lähetetään myös erikseen osallistuville seuroille, kun kisastriimi on 

päättynyt. 
 

LÄHTÖJÄRJESTYS Lähtöjärjestys arvotaan Jyväskylän Aalto Alvarissa perjantaina 

4.6.2021 klo 14.00. Lähtöjärjestys julkaistaan Swimming Jyväskylän 

nettisivuilla ja lähetetään kaikille ilmoittautuneille. 
  

TUOMARIT Jokainen osallistuva seura on velvollinen ilmoittamaan kilpailuun 

tuomarin/tuomareita ilmoittautumisen yhteydessä. Tuomarien 

lukumäärä määräytyy seuran ilmoitettujen ohjelmien lukumäärän 

mukaan: 

 

1–3 ohjelmaa 1 B-tuomari 

4–10 ohjelmaa  2 B-tuomaria 

11–20 ohjelmaa  3 B-tuomaria (yksi voi olla C-tuomari) 

Yli 20 ohjelmaa 4 B-tuomaria (yksi voi olla C-tuomari) 
 

 Tuomarit arvostelevat ohjelmat livenä Zoomin kautta. Jokaisen 

session jälkeen tuomarit kokoontuvat lyhyeen tuomaripalaveriin.  

 

ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautumiset osoitteeseen kilpailut@swim.fi 

Ilmoittautumiset su 30.5.2021 klo 23.59 mennessä. 

Jälki-ilmoittautumisista peritään kolminkertainen osallistumismaksu. 

STARTTIMAKSUT 20,00 € / ohjelma. Osallistumismaksut maksetaan lopullisen 

ilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli osallistumismaksua ei ole 

maksettu, ei ilmoittautunut seura voi osallistua kilpailuun. 

 

Saaja: Swimming Jyväskylä ry 

Tilinumero: FI81 1045 3000 1789 79 

Viesti: Taitouinti / Jyväskylän Laineilla / Starttimaksu / Seuran nimi 

 

HUOM! Seura voi ilmoittaa saman ohjelman useampaan ikäsarjaan. 

Tällöin yksi video suorituksesta riittää. Video näytetään vain kerran 

nuorimmassa ikäsarjassa. Jokaisesta sarjasta maksetaan oma 

starttimaksu. 
 

VIDEOT Ilmoittautumisajan päätyttyä, seurat saavat linkin omaan 

seurakohtaiseen kansioon, johon videot ladataan. 

mailto:kilpailut@swim.fi


 

 

 

Tiedoston nimi muotoa: 

uimari/joukkue_sarja_ohjelma_seura.mp4 

Videot täytyy olla ladattuna ke 9.6.2021 klo 23.59 mennessä. 

 

OHJEITA Allas mahdollisimman lähellä kilpailutilannetta, toive vähintään 15 m 

x 8 m.  
 

Ohjelma on kuvattava tuomarin näkökulmasta altaan pitkältä sivulta, 

lähtöpäädystä katsoen. Seura voi valita itse, kummalta puolelta 

allasta kuvaus tapahtuu.  
 

Kuvaus tapahtuu altaan pitkän sivun puolesta välistä.  
 

Kuvaus alkaa alkuasennosta ja päättyy ohjelman loputtua. Ennen 

musiikin alkua on kuultava vihellys. 
 

Kaikki uimarit täytyy näkyä videokuvassa koko ajan. 
 

Zoomia saa käyttää maltillisesti ja tarvittaessa.  
 

Altaan reunat tulisi pitää mahdollisimman siisteinä ihmisten liikkeistä 

(ihmisiä kävelemässä altaan reunalla tai uimassa viereisillä radoilla).  
 

Huomioithan, että mitä parempilaatuinen video on, sen helpompaa 

sitä on tuomaroida. Jos mahdollista, muokkaa musiikki videon päälle, 

jotta se on mahdollisimman hyvälaatuinen ja selkeä. 
 

Seurojen tulee ladata omat logonsa samaan kansioon, kuin videot. 

Omaan seurakansioon ladataan myös kuvat osallistujista seuran 

edustusvaatteissa.  
 

Kuvat julkaistaan neliöinä (1:1). Kuvat voi toimittaa valmiiksi neliön 

muodossa tai katsoa, että urheilijoiden ympärillä on tarpeeksi tyhjää 

tilaa, jotta kaikki urheilijat näkyvät kuvassa, mikäli järjestävä seura 

joutuu muokkaamaan kuvat neliöiksi. 
 

Toimitattehan erikseen kuvat jokaisesta startista.  
 

Nimeä kuvat seuraavalla tavalla: 

 

SoloVapaa_FinaJunior_Mehiläinen_SWIM.png 

JoukkueVapaa_AG15_SWIM.png 
 

 



 

 

 

 

 

KYSYTTÄVÄÄ? Jonna Karjalainen 

0405778826 

kilpailut@swim.fi 

 

Nähdään Jyväskylän 

Laineilla! 
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