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MÄÄRITELMÄ
Räpyläuinti on liikkumista veden pinnalla tai pinnan alla urheilijan lihasvoimalla
monoräpylällä tai kahdella räpylällä käyttämättä apuna mitään laitteistoa, ei edes lihasvoimalla toimivaa. Vain paineilmasukelluslaitteet sallitaan hengitys-laitesukelluslajeissa.

JS – JÄRJESTELYSÄÄNNÖT
JS1: Hallinto
Vain CMAS:lla on oikeus järjestää maailman-, alue ja maanosamestaruuskilpailuja sekä CMAS:n räpyläuintitapahtumia. Sanoja "maailman", "alue", "maanosa" tai
"CMAS" ei saa liittää mihinkään räpyläuintitapahtumaan ilman CMAS:n lupaa.
JS 1.1: CMAS:n nimissä järjestetään
- mestaruuskilpailuja
- CMAS:n seuramestaruuskilpailuja
- kansainvälisiä kilpailuja
JS 1.2: CMAS:n mestaruuskilpailut ovat maailman-, alue- ja maanosamestaruuskilpailuja. Ne järjestetään kolmi-, viisi- tai kuus ipäiväisinä.
JS 1.3: CMAS:n mestaruuskilpailut erotellaan järjestysnumeroin.
JS 1.4: CMAS:n seurakilpailut järjestetään maanosittain, mutta myös avoimina,
missä tapauksessa osallistuminen on yleismaailmallista.
JS 1.5: Kansainväliset kilpailut järjestetään ainoastaan CMAS:n valvonnassa, ja
niihin liittyvät oikeudet on varattu CMAS:lle.
JS 1.6: CMAS:n mestaruuskilpailun järjestämisoikeus myönnetään anovalle liitolle tai organisaatiolle vain, kun CMAS on vastaanottanut:
- tarvittavan hakemuslomakkeen oikein täytettynä ja sisältäen kaikki liitteet.
Tämä lomake tulee toimittaa CMAS:n toimistoon kaksi (2) vuotta ennen kilpailuja;
- anovan liiton puheenjohtajan huolellisesti täyttämän sopimuksen. Tällä nim ikirjoituksella anova liitto takaa noudattavansa kaikkia velvoitteitaan.
JS 1.7: CMAS:n räpyläuintivaliokunnalla on lainvoimainen valta koskien kaikkia
niitä asioita, jotka sääntöjen mukaan eivät kuulu tuomareille. Valiokunnalla on oikeus
siirtää tapahtumia ja antaa ohjeita niiden asian-mukaisesta järjestämisestä.

JS 2: CMAS:n suojelun alaisia kilpailuja koskevat säännöt
JS 2.1: Järjestävän liiton tai seuran tulee lähettää kilpailua koskevat erityismääräykset kaikille liitoille, joita kilpailu koskee ja jotka ovat urheilukomitean jäseniä,
vähintään 7 kuukautta ennen kilpailujen alkua.
JS 2.2: Näissä erityismääräyksissä on eriteltävä:
a) kilpailujen päivämäärä, paikka ja luonne;
b) ohjelma tapahtumittain aikajärjestyksessä kaikkine suunniteltuine taukoineen
ja palkintojen jakoineen;
c) tiedot järjestelyistä:
- tulo- ja lähtöpäivä
- majoitus ja muonitus
- osallistumismaksut

CMAS räpyläuintisäännöt

Painos 01/2004

1

RU säännöt
___________________________________________________________________________

d) tiedot paineilmapullojen liittimien tyypeistä ja korkeimmasta täyttöpaineesta,
minkä järjestäjä takaa. CMAS:n mestaruuskilpailun järjestäjän on taattava 200 baarin
(20 MPa) paine;
e) kaikki säiliöt on pitänyt painetestata vähemmän kuin kaksi vuotta ennen kilpailuja, tai jopa vähemmän kuin kaksi vuotta ennen niitä, jos paikallinen lainsäädäntö
tätä edellyttää.
JS 2.3: Joka kilpailun erityismääräyksissä tulee esittää kilpailun isäntämaan
lainsäädännön mukaiset painetestien voimassaolorajat Jos kansallisessa lainsäädännössä on erityisrajoituksia paineilmasäiliöiden käytön suhteen, täytyy nämä rajoitukset
ilmoittaa selvästi erityismääräyksissä.

JS 3: Osallistuminen
JS 3.1: Kaikki CMAS:n urheilukomiteaan kuuluvat jäsenliitot, joilla on äänestysoikeus kyseisen lajin suhteen, saavat osallistua. Maanosamestaruuskilpailuissa pätee
kansainvälisen olympiakomitean (IOC) jako maittain eri maanosiin.
JS 3.2: Kaikkien joukkueen jäsenten tulee omata heidät valinneen liiton kansalaisuus.
JS 3.3: Kullakin urheilijalla tulee olla CMAS:n kyseisen vuoden urheilu-lisenssi.
[2003 :sta lähtien tämä ei ole tarpeen nuorten mestaruuskilpailuisssa. Jos nuori kuitenkin kilpailee avoimessa sarjassa, hänellä tulee olla lisenssi. Kukin maa vastaa kilpailijoistaan.] Tämä lisenssi ja liiton lähettämä sekä puheenjohtajan allekirjoittama osallistumislomake takaavat, että kellään joukkueen jäsenistä ei ole lääketieteellisiä esteitä räpyläuintiin.
JS 3.4: CMAS:n virkailija tarkastaa asiapaperit kilpailuja edeltävänä päivänä.
maan.

JS 3.5: Uimareita, jotka eivät täytä tämän luvun ehtoja, ei päästetä kilpaile-

JS 3.6: Urheilijoiden tulee:
a) tuntea räpyläuintikilpailujen yleiset säännöt sekä sen kilpailun erityismääräykset, johon osallistuvat;
b) noudattaa tiukasti turvamääräyksiä harjoittelun ja kilpailujen aikana;
c) noudattaa kaikkia järjestäjän ja tuomarien ohjeita;
d) tarkastaa itse omien välineidensä sääntöjenmukaisuus;
e) keskustella järjestäjien ja tuomarien kanssa vain joukkueensa johtajan välityksellä.
JS 3.7: Jokaisella kilpailuun osallistuvalla joukkueella tulee olla joukkueen johtaja ja kansainvälinen tuomari.
JS 3.8: Joukkueen johtaja on:
a) vastuullinen joukkueensa jäsenten kurista;
b) välittäjä järjestäjän, tuomarien ja osallistujien välillä.
JS 3.9: Joukkueen johtajan poissa ollessa joukkueen valmentaja saa toimittaa
hänen tehtäviään.

JS 4: Ilmoittautumiset CMAS:n mestaruuskilpailuihin
JS 4.1: Ilmoittautumiset tulee lähettää internetillä tai sääntöihin liitetyillä erityisillä lomakkeilla, jos on teknisiä vaikeuksia.
a) Jokainen liitto saa salasanan ja websivun OMEGA:lta
b) Jokaisen osallistuvan liiton tulee vahvistaa (internetin välityksellä tai kutsun
liitteellä A) CMAS:lle osallistumisensa CMAS:n mestaruuskilpailuihin viimeistään 4
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kuukautta ennen mestaruuskilpailuja liittäen mukaan asianmukaiset CMAS-maksut
(paitsi nuorten mestaruuskilpailuissa, joissa ei ole CMAS-maksuja), sekä lähettää kopio
järjestävälle liitolle.
c) Jokaisen liitto saa sitten pääsyn kilpailun web-sivuille, jolloin sillä on mahdollisuus lähettää omat ilmoittautumislomakkeensanoin kuukautta ennen kilpailujen alkua.
Ilmoittautumisten takaraja lähetetään liitoille kunkin vuoden alussa. Ilmoittautumislomakkeessa annetut ajat eivät voi olla parempia kuin voimassa olevat kansalliset ennätykset. Jos tällainen tilanne syntyy, urheilija otetaan mukaan ilman aikaa.
d) Lista miesten, naisten ja nuorten (tytöt ja pojat) kansallisista ennätyksistä tulee täyttää asianmukaisille sivuille.
e) Web-sivuille pääsy ei ole mahdollista ilmoittautumisajan päätyttyä. Järjestävä
liitto voi näin tarkistaa kaikki ilmoittautumiset mutta se ei voi muuttaa niitä.
f) Kaikki muutokset liitto voi lähettää CMAS:lle faksilla tai e-postilla noin 8 päivää ennen kilpailua (tieto takarajasta annetaan kunkin vuoden alussa).
g) Takarajan mentyä minkäänlaiset muutokset eivät ole sallittuja. Jos urheilija ei
osallistu, häntä ei voi vaihtaa.
JS 4.2: Seuraavat asiakirjat tulee lähettää järjestäjälle
a) tiedot kunkin urhe ilijan urheilu-urasta (valokuvan kera), jotta voidaan laatia
oikenlaiset lehdistötiedotteet; (Liite D)
b) luettelo kunkin lajin kansallisista ennätyksistä. Jos tätä asiakirjaa ei toimiteta,
joukkue ei saa osallistua (Liite C).

JS 5: Hylkäys ja pois jääminen
JS 5.1: Kaikissa kilpailuissa kilpailijan (tai joukkueen), joka ei halua osallistua
loppukilpailuun, johon on selviytynyt, täytyy ilmoittaa pois jäämisestä vähintään 30
minuutin kuluessa loppukilpailuun selviytyneiden julkistamisesta. Hänet (se) korvataan
seuraavaksi tulevalla kilpailijalla (joukkueella).
JS 5.2: Kun finaaliin osallistunut kilpailija hylätään, hänen sijansa tulee antaa
seuraavaksi tulleelle kilpailijalle. Kaikki loput kilpailussa hänen jälkeensä tulleet kilpailijat siirretään yhtä sijaa ylemmäs. Jos hylkäys tapahtuu palkintojen jaon jälkeen, palkinnot (mitalit, diblomit jne.) tulee palauttaa, ja antaa oikeille kilpailijoille edellä mainittujen perusteiden mukaisesti.
JS 5.3: Lukuun ottamatta säännön 5.1 mukaisia tapauksia tulee pois jäävän
uimarin liiton maksaa CMAS:n mestaruuskilpailuissa kustakin erästä, puolivälierästä tai
loppukilpailusta pois jäämisestä 250 €:n sakko.

JS 6: T eknillinen kokous ennen mestaruuskilpailujen alkua
JS 6.1: Viimeistään 24 tuntia ennen kilpailuja täytyy järjestää kokous, johon
osallistuvat:
- kilpailujärjestelyistä vastaava henkilö
- CMAS:n nimittämä päätuomari
- joukkueiden johtajat
- järjestäjän lääkäri
JS 6.2: Tämän kokouksen tarkoitus on:
a) Välittää kaikki tieto teknisistä asioista, aikatauluista ja kuljetuksista, palkintojen jakoa koskevista ohjeista, turvallisuus-toimenpiteistä ja doping-testeistä.
b) Nimittää kansainvälinen jury.
[Tämä kokous voidaan pitää tarvittaessa joka päivä].
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JS 7: Kansainvälinen jury
JS 7.1: Kansainväliseen juryyn tulee kuulua 5 (viisi) jäsentä ja 2 (kaksi) varajäsentä, jotka ovat:
a) päätuomari, CMAS:n räpyläuintivaliokunnan esityksestä nimittämä, johtaa
kansainvälistä jurya,
b) 4 (neljä) jäsentä: 1 (yksi) järjestävän liiton nimittämä ja 3 (kolme) omien
maittensa nimittämää edustajaa, etusijalla kansainväliset tuomarit; jotka osaavat puhua
jotain CMAS:n kielistä.
c) 2 (kaksi) maittensa nimittämää varajäsentä.
JS 7.2: Kaikkien juryn jäsenten (lukuun ottamatta puheenjohtajaa, joka edustaa CMAS:ia) tulee olla eri kansallisuuksista, tulee puhua sujuvasti jotain CMAS:n kieltä
ja olla läsnä koko kilpailujen ajan.
JS 7.3: Juryn tehtävä on tutkia protestit ja tehdä päätökset niistä tunnin kuluessa protestin jättämisestä.
JS 7.4: Jos joku kansainvälisen juryn jäsen on samasta maasta kuin joku protestiin osallinen, hänet vaihdetaan varajäseneen.
JS 7.5: Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Neljän jäsenen
tulee olla paikalla.
JS 7.6: Jos ääniä annetaan yhtä monta, puheenjohtajan ääni ratkaisee.
JS 7.7: Juryn ratkaisut ovat lopullisia, paitsi milloin jurylle esitetään uutta todistusaineistoa.

JS 8: Protestit
JS 8.1: Jokaisella osallistuvalla joukkueella on oikeus vedota juryyn.
JS 8.2: Protestin voi jättää vain joukkueen johtaja.
JS 8.3: Jokaisen protestin yhteydessä on luovutettava 100 €, jonka on määrittänyt CMAS.
JS 8.4: Protestit tulee jättää kirjallisina (ranskaksi, englanniksi tai espan-jaksi)
päätuomarille 1 (yhden) tunnin kuluessa tulosten ilmoittamisesta.
JS 8.5: Kaikissa finaaleissa aikomuksesta jättää protesti tulee ilmoittaa päätuomarille 15 (viidentoista) minuutin kuluessa kilpailun päättymisestä yhdessä 100 €:n
suuruisen käteissumman kanssa. Tämä mahdollistaa mitalien jaon viivyttämisen.
JS 8.6: Protestin jättämisaikomuksen ilmoittamisesta protestin tekijällä on 60
minuuttia aikaa valmistaa ja jättää protesti kirjallisena päätuomarille. Jos protestia ei
jätetä tällä tavoin, katsotaan se pätemättömäksi, ja summa menetetään.
JS 8.7: Jos protesti ei täytä edellä esitettyjä vaatimuksia, se yksinkertaisesti
hylätään.
JS 8.8: Maksu palautetaan heti, jos protesti katsotaan paikkansa pitäväksi. Jos
näin ei ole, maksun saa CMAS.
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JS 9: Pöytäkirja
JS 9.1: Joka kilpailussa tuomarineuvoston tulee valmistaa kilpailun virallinen
pöytäkirja.
JS 9.2: Heti kilpailun päätyttyä järjestäjän tulee luovuttaa 2 (kaksi) kopiota virallisesta pöytäkirjasta osallistuneille joukkueille. Järjestäjän tulee lähettää 3 (kolme)
kopiota CMAS:lle ja 2 (kaksi) kopiota CMAS:n räpyläuintivalio-kunnalle.
JS 9.3: Virallisen pöytäkirjan tulee sisältää ja siitä tulee selvitä:
a) Kilpailun luonne, aika, paikka, järjestäjän nimi, kuvaus kilpailupaikasta;
b) Kilpailutapahtumat ohjelman mukaisesti;
c) Kansainvälisen juryn kokoonpano;
d) Tuomarineuvoston kokoonpano (nimi ja tehtävät);
e) Luettelo osallistuneista joukkueista (maailman ja maanosamestaruuskilpailuissa: kunkin kilpailijan sukunimi, etunimi ja syntymävuosi);
f) Kilpailutapahtumat lähtöjärjestyksessä (sisältäen kaikkien kilpailijoiden sukunimen, etunimen ja syntymävuoden, joukkueet, väliajat, loppuajat, sijoituspäätökset ja
hylkäykset, kansalliset ja maailmanennätykset. Viestikilpailuissa: uimarien nimet oikeassa järjestyksessä ja väliajat);
g) Erityistapahtumat;
h) Päätuomarin ja tulostoimiston päällikön nimikirjoitukset.
JS 9.4: Kilpailujen paikan ja ajan sekä CMAS:n logon täytyy näkyä pöytä-kirjan
joka sivun ylä- tai alaosassa.

JS 10: Maailman- ja maanosaennätykset
JS 10.1: Maailman- ja maanosaennätykset vahvistetaan kummallekin sukupuolelle "seniori" ja "juniori" luokissa seuraavissa lajeissa ja matkoilla:
Räpyläuinti pinnalla (SF):
50 m
100 m
200 m
400 m
800 m
1500 m
1850 m
Viestit:
4x100 m
4x200 m
Sukellusuinti henkeä pidättäen (AP):
50 m
Sukellusuinti paineilmalaitetta käyttäen (IS):
100 m
400 m
800 m
JS 10.2: Viestijoukkueen jäsenten tulee olla samaa kansallisuutta.
JS 10.3: Kaikki ennätykset tulee saavuttaa kilpailuissa tai yksilöllisesti kellotetuissa tapahtumissa ja julkisesti, niistä on pitänyt ilmoittaa julkisesti vähintään 3 (ko lme) päivää ennen kuin yritys tapahtuu. Jos ennätystä tavoi-tellaan kansallisessa tai
kansainvälisessä kilpailussa, siitä ei tarvitse ilmoittaa 3 (kolme) päivää ennen.
CMAS räpyläuintisäännöt
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JS 10.4: Altaan pituuden tulee olla 50 metriä. Kansallisen liiton tulee tämä vahvistaa ja taata.
JS 10.5: Maailman- ja maanosaennätykset vahvistetaan vain, kun aika on otettu automaattisella, elektronisella ajanotto - ja sijoituslaitteistolla.
JS 10.6: Yhden sadasosasekunnin (1/100) sisällä toisiaan vastaavat ajat vahvistetaan yhtäläisiksi ennätyksiksi ja kilpailijoita, jotka ovat saavuttaneet saman ajan,
kutsutaan "yhteisen ennätyksen haltijoiksi". Vain kilpailun voittajan aika voidaan esittää
maailman- tai maanosaennätykseksi. Jos on kaksi ensimmäisen sijan haltijaa samassa
erässä, jossa ennätys rikotaan, molempia kilpailijoita pidetään ”Voittajana".
JS 10.7: Viestin ensimmäinen kilpailija voi pyytää maailman- tai maanosaennätyksen vahvistamista. Jos viestijoukkueen ensimmäinen uimari tekee matkansa ennätysajassa, hänen suoritustaan ei hylätä viestijoukkueensa hylkäämisestä huolimatta
toisen joukkueen jäsenen tekemän rikkomusten tähden hänen päätettyään kilpailunsa.
JS 10.8: Kilpailija voi henkilökohtaisessa kilpailussa pyytää vahvistamaan ennätyksen välissä olevalla matkalla. Kilpailijan tulee ehdottomasti suorittaa kilpailun koko
matka sääntöjen mukaisesti.
JS 10.9: Maailman- tai maanosaennätyksen vahvistuspyyntö tulee laatia
CMAS:n toimittamille erityisille lomakkeille ja järjestäjän sekä päätuomarin allekirjoittaa.
JS 10.10: Maailman- tai maanosaennätyksen vahvistuspyyntö tulee, toistaiseksi, viestittää sähkeellä, telexillä, faksilla tai e-maililla CMAS:n toimistoon 7 päivän kuluessa suorituksesta.
JS 10.11: Jos CMAS hyväksyy maailman- tai maanosaennätyksen vahvistusesityksen, CMAS:n puheenjohtajan ja räpyläuintivaliokunnan puheenjohtajan allekirjoittama diplomi lähetetään uimarin kansalliselle liitolle tunnustukseksi saavutuksesta.

TM – T EKNILLISET MÄÄRÄYKSET
TM 1: Ikäryhmät ja välineet
TM 1.1: Uimarin urheilijaikä saadaan vähentämällä hänen syntymävuotensa kuluvasta vuodesta.
TM 1.2: Ikäryhmät ovat seuraavat:
"Juniorit"
B: 16 – 17-vuotiaat
C: 14 – 15-vuotiaat
D: 12 – 13-vuotiaat
E: 11-vuotiaat tai alle (Kilpailuihin valmistava ryhmä)
"Seniorit" A: 18-vuotiaat ja yli
"Masterssit
V0: 25 –
V1: 35 –
V2
45 –

(Veteraanit)"
34-vuotiaat
44-vuotiaat
54-vuotiaat ja niin edelleen 10 vuoden jaksoin

TM 1.3: Allaskilpailuja voidaan järjestää millä tahansa matkoilla, yksilö - ja viestikilpailuina, miehille ja naisille.
TM 1.4: Sukellusuinnissa henkeä pidättäen (Apnea) ei sallita kilpailuja 50 metriä pitemmillä matkoilla.
CMAS räpyläuintisäännöt
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TM 1.5: Laji- ja matkarajoitukset "juniori" ryhmille ovat:
a) Ryhmät B ja C rajoituksitta
b) Ryhmä D: räpyläuinti pinnalla (SF) ja laitesukellusuinti (IS) rajoituksitta. Sukellusuinti henkeä pidättäen (AP): enintään 25 m.
c) Kilpailuihin valmistava ryhmä: ei kansainvälisiä kilpailuja; voimassa kansalliset säännöt.
TM 1.6: Avovesi: Kilpailuja voidaan järjestää millä matkoilla hyvänsä edellyttäen, että kilpailijain täysi turvallisuus taataan.
Ryhmälle D pisin matka 6 km.
Ryhmälle C pisin matka 6 km.
TM 1.7: Avovesiräpyläuinnissa ei hyväksytä mitään ennätyksiä.
TM 1.8: Altaissa tai avovedessä hyväksytyt varusteet:
a) Räpylä koostuu vain levystä ja siihen kiinnitetystä jalkaosasta.
Stereoräpylät hyväksytään ilman rajoituksia mittojen ja materiaalin suhteen.
Monoräpylät: Kaikenlaiset monoräpylät hyväksytään jäljempänä olevan piirroksen mukaisesti.
- Käytettävän aineen suhteen ei ole rajoituksia.
- Monoräpylä saa kellua.
- Monoräpylän maksimimitat ovat: Pituus 760 mm, leveys 760 mm, korkeus 150
mm.
- Leveys mitataan levyn vasemmasta reunasta sen oikeaan reunaan.
- Pituus mitataan pisteiden A ja B välistä.
- Korkeus mitataan alle 150 mm korkealla mittakehikolla.
- Jalkaosat eivät saa olla rakennettuja antamaan kilpailijalle lisäapua eikä jalkaosiin saa kiinnittää mitään jousta tai laitetta.
- Jalkaosan tulee taata uimarin tasapaino lähtökorokkeella.
[Räpylän reunojen suojaaminen turvallisuussyistä millä tahansa aineella on
sallittua. Sen paksuus ei saa olla yli 10 mm eikä leveys yli 10 mm ja se saa
suojata räpylän koko reunaa.]
- Ruuvit räpylöiden ja monoräpylöiden alla ovat ankarasti kielletyt ellei niitä ole
peitetty kyllin paksulla eristeellä

150

A

760

B
760
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Kaikki uudet välineet tulee esittää CMAS:n räpyläuintivaliokunnan työryhmälle
etukäteen. Se antaa CMAS:n räpyläuintivaliokunnalle kelpoisuussuosituksensa. Tämän
valio kunnan suositukset astuvat voimaan uima-altaissa seuraavien avointen maailmanmestaruuskilpailujen jälkeen mikäli hyväksyntä on saatu.
b) Uimalasit tai maskit, jotka ovat tarkoitetut ainoastaan suojelemaan silmiä ja
parantamaan näkyvyyttä vedessä;
c) Snorkkelit vain hengitykseen ja ilman siivekkeitä. Vain pyöreät, sisähalkaisijaltaan korkeintaan 23 (kaksikymmentäkolme) mm ja kokonaispituudeltaan korkeintaan 48 (neljäkymmentäkahdeksan) cm olevat snorkkelit sallitaan. Snorkkelin
yläpään saa leikata vinoksi tai pyöristää, mutta pituus mitataan korkeimpaan pisteeseen.
d) Uimalaseissa, maskeissa ja snorkkeleissa ei saa olla mitään lisiä muihin tarkoituksiin kuin edellä lueteltuihin.

raa).

TM 1.9: Sukellusuinti paineilmalaitteella (IS):
a) Vain paineilma ilman happirikastusta sallitaan;
b) Allaskilpailuissa paineilmasäiliön pienin tilavuus on 0,4 I (nolla pilkku neljä lit-

c) Paineilmasäiliöiden korkein täyttöpaine ei saa ylittää 200 baaria (20 MPa).
d) Tasapohjaista säiliötä käytettäessä sallitaan kupera lisäpohja, joka ei ylitä säiliön sädettä.
e) Kaikki säiliöt on painetestattava enintään 2 vuotta ennen kilpailua, tai vähemmänkin, jos paikallinen lainsäädäntö niin vaatii.
TM 1.10: Apuvälineet
a) Neopreenimärkäpukujen käyttö sallitaan vain avovesikilpailuissa:
Housut ja puserot, yksi- tai kaksiosaisena. Pitkä viitta tai hame [joka suurentaa
uimarin pintaa] ei ole sallittu. Muita apuvälineitä tai kelluntalaitteita ei hyväksytä lainkaan.
b) Kilpailijoiden tulee esiintyä urheiluasuissa, jotka eivät loukkaa säädyllisyyttä:
miehillä uimahousut, naisilla yksiosaiset uima-asut tai kaksiosaiset kilpailu-uima-asut.
Nämä uima-asut eivät saa vaikuttaa kilpailijan luontaiseen kelluvuuteen. Uimalakki
sallitaan.
TM 1.11: Kelloja ei sallita allaskilpailuissa.
TM 1.12: Mainokset sallitaan kansainvälisissä kilpailuissa ja mestaruuskilpailuissa räpylöissä ja paineilmasäiliöissä rajoituksitta. Kuitenkaan snorkkelissa ei sallita
mitään, koska se on tuomaritoiminnan kannalta tärkeä väline. Mainokset siedetään
uimarien urheiluasuissa. Kuitenkin korostetaan, että kansainvälisissä kilpailuissa uimarien tulee esiintyä eri seremonioissa (esim. palkintojen jaossa) kansallisen joukkueensa
virallisessa asussa.

TM 2: Uima-allasjärjestelyjä koskevat säännöt
TM 2.1: CMAS:n mestaruuskilpailuissa altaan tulee täyttää seuraavat ehdot:
? Pituus: 50 metriä
? Leveys: vähintään 21 metriä
? Syvyys: vähintään 1,80 metriä
TM 2.2: Kun elektroniset levyt on asennettu altaan lähtö- tai käännöspäähän,
altaan pituus näiden kahden levyn välillä ei saa olla lyhyempi kuin 50 metriä.
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TM 2.3: Suhteessa 50 metrin nimelliseen pituuteen sallitaan plus 0,03:n ja miinus 0,00:n metrin toleranssi (kaikki mitat 0,3:sta 0,8:aan metriin veden pinnan yläpuolella) molemmissa päätyseinissä. Insinöörin tai muun isäntä-liiton nimeämän tai hyväksymän virkailijan tulee vahvistaa nämä mitat. Toleransseja ei saa rikkoa, kun elektroniset levyt asennetaan.
TM 2.4: Päätyseinien tulee olla yhdensuuntaiset ja muodostaa suorat kulmat
uintitason ja veden pinnan kanssa. Ne rakennetaan kiinteästä aineesta liukumattomalla
pinnalla, joka ulottuu 0,80 metriä veden pinnan alapuolelle, antaen kilpailijoille mahdollisuuden koskettaa sitä ja ponnistaa siitä vaaratta.
TM 2.5: Altaan seinistä ulos tulevat leporeunukset sallitaan. Niiden tulee olla
1,20 m veden pinnan alapuolella, eivätkä ne saa olla 15 cm leveämpiä.
TM 2.6: Ylivirtaimet voidaan sijoittaa altaan neljälle sivulle. Jos ylivirtaimet sijoitetaan päätysivuille, niiden täytyy mahdollistaa elektronisten levyjen kiinnitys vaaditulle 0,3 metrin korkeudelle veden pinnan yläpuolella. Ne täytyy peittää ritilällä tai
sopivalla esteellä. Kaikki ylivirtaimet täytyy varustaa säädettävillä sulkuventtiileillä niin,
että vesi pysyy vakiotasolla.
TM 2.7: Ratojen täytyy olla vähintään 2,5 metriä leveät, ja ensim mäisen sekä
viimeisen radan ulkopuolella on oltava ainakin kaksi 0,2 metrin tilaa. Ratojen lukumäärän tulee olla vähintään 8.
TM 2.8: Ratamerkkien tulee olla koko radan pituisia ja kiinni päätyseiniin
upotetuilla koukuilla. Joka rata tulee merkitä päästä toiseen ulottuvilla rataköysillä,
joiden kellukkeiden pienin läpimitta on 0,05 metriä ja suurin 0,15 metriä. Enemmän
kuin yksi ratamerkintä kunkin radan välillä ei ole sallittu. Ratamerkinnät tulee venyttää tiukalle.
TM 2.9: Lähtökorokkeet on kiinnitettävä tukevasti ja ilman hyppylautavaikutusta. Lähtökorokkeen korkeuden tulee olla 0,5:stä 0,75:een metriin veden pinnasta.
Niiden pinnan on oltava ainakin 0,5 x 0,5 metriä ja päällystetty liukumattomalla materiaalilla. Suurimmillaan pinnan vinous ei saa ylittää 10°. Lähtökorokkeet tulee asentaa
altaan molempiin päihin.
TM 2.10: Joka lähtökoroke tulee numeroida kaikilta neljältä sivulta selvällä ja
näkyvällä tavalla.
TM 2.11: Vilppilähtököysi täytyy ripustaa altaan yli, ainakin 1,20 metriä veden
pinnan yläpuolelle, päihin kiinnitettyihin tukiin 15 metrin päähän lähtöpäästä.
TM 2.12: Veden lämmön on oltava 25,0 °C ja 27,0 °C välillä koko kilpailun
ajan, altaan vesi tulee pitää vakio tasolla, eikä havaittavia virtauksia saa olla. Useimmissa maissa voimassa olevien puhtaussäännösten noudattamiseksi veden kierto sallitaan edellyttäen, ettei virran- tai aallonmuodostusta ole.
TM 2.13: Ratamerkintöjen tulee olla väriltään tummat vastakohdaksi allassivuille. Merkkiviivojen altaan pohjalla ratojen keskellä tulee olla leveydeltään vähintään
0,2, enintään 0,3 metriä ja pituudeltaan 46 metrin 50 metrin altaassa. Jokaisen ratamerkkiviivan tulee päättyä 2,0 metriä altaan pääty-seinistä yhden metrin pituiseen
kohtisuoraan selvään linjaan, jonka leveys on sama kuin ratalinjan. Maalilinjat on sijoitettava päätyseiniin tai elektronisten levyjen päälle, keskelle rataa, ja saman levyisinä
kuin ratalinjat. Niiden täytyy jatkua yhtäjaksoisina altaan reunalta pohjalle. Kohtisuora
0,5 metrin linja tulee sijoittaa 0,3 metriä veden pinnan alapuolelle, mitattuna kohtisuoraan linjan keskeltä.
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TM 3: Automaattinen ajanotto- ja sijoituslaitteisto
TM 3.1: Automaattinen ja puoliautomaattinen ajanotto- ja sijoitus-laitteisto tallentaa kunkin kilpailijan ajan ja määrittää hänen sijansa.
Sijoittamisen ja ajanoton täytyy tapahtua sekunnin sadasosan tarkkuudella. Laitteiston antamat sijat ja ajat ovat etusijalla ajanottajien tuloksiin nähden. Asennettu
laitteisto ei saa häiritä lähtöjä, uimarien käännöksiä, eikä ylivirtausjärjestelmän toimintaa.
TM 3.2: Kun otetaan aikaa 1/1000 sekunnin tarkkuudella, kolmatta numeroa ei
tallenneta eikä käytetä sijoitusten määritykseen. Jos saadaan samat ajat, kaikki kilpailijat, joille on määritetty sama 1/100 sekunnin aika, saavat saman sijan. Kun käytetään
elektronista tulo staulua, ajan saa näyttää vain sadasosasekunteina.
TM 3.3: Mikä tahansa ajanottajien tekemä ajan mittaus katsotaan käsiajaksi.
Kolmen virallisen ajanottajan rataa kohden tulee varmistaa käsiajanotto. Kaikki ajat
tulee varmistaa tarkoiksi ja päätuomarin tulee hyväksyä ne. Käsiaika tulee ottaa 1/100
sekunnin tarkkuudella. Ellei käytetä mitään automaattista laitteistoa, virallinen käsiaika
täytyy määrittää seuraavasti:
- Jos kaksi (2) kolmesta kellosta osoittaa samaa aikaa ja kolmas eri aikaa, kaksi
samaa aikaa osoittavaa kelloa ovat viralliset.
- Jos kolme (3) kelloa osoittaa eri aikaa, keskimmäistä osoittava kello on virallinen.
- Jos vain kaksi ajanottajaa on saanut ajan, virallinen aika on suurempi näistä.
TM 3.4: Ellei automaattinen laitteisto toimi kunnolla eikä tallenna yhden tai
useamman kilpailijan sijaa tai aikaa erässä, on tallennettava kaikki laitteiston ottamat
ajat ja sijat sekä ajanottajien määrittämät ajat ja sijat.
TM 3.5: Virallisen sijan määrittämiseksi erässä automaattisen laitteiston antama aika katsotaan viralliseksi. Jos laitteisto ei toimi, kilpailijoiden viralliset ajat määritetään käsiajanotolla. Tässä tapauksessa pöytäkirjassa täytyy mainita "manual" (käsiaika).
TM 3.6: Kaikkien niiden kilpailijoiden suhteellinen järjestys, joiden sija on määritetty laitteistolla, säilyy muuttumattomana. Jos laitteisto antaa kilpailijan ajan, mutta
epäonnistuu antamasta hänen suhteellista sijaansa, jälkimmäinen määritetään vertaamalla kilpailijan aikaa laitteiston ottamiin muiden kilpailijain aikoihin. Jos laitteisto ei
anna aikaa eikä sijaa, tästä tekevät päätöksen tuomarit.
TM 3.7: Suhteellisen maaliintulojärjestyksen määrittämiseksi kilpailun kaikissa
erissä, kaikkien niiden kilpailijoiden suhteellinen järjestys, joiden aika on otettu laitteistolla, määritetään vertaamalla heidän aikojaan. Jos yksi tai useampi kilpailija tulee
maaliin samanaikaisesti laitteistolla otettujen virallisten aikojen perusteella, heidät
sijoitetaan samalle tilalle tämän kilpailun tulojärjestyksessä. Jos kaksi tai useampia
kilpailijoita tulee maaliin yhtäläisesti sijoitettuina virallisten käsiaikojen perusteella,
heidät sijoitetaan samalle tilalle tämän kilpailun suhteellisessa maaliintulojärjestyksessä.
Suhteellista sijaa omassa erässä noudatetaan.
TM 3.8 Ajanotto elektronisilla lähtötelineillä:
Ennen kutakin kilpailua testataan ajat viestinvaihdossa (noin 10/100 sekuntia).
nämä mittaukset selvitetään teknillisessä kokouksessa. Viestien jälkeen päätuomari
tutkii oikeellisuuden tämän pöytäkirjan mukaisesti.
TM 3.9: Ajanotto - ja sijoitusjärjestelmien arvojärjestys on seuraava:
1. elektroninen ajanottojärjestelmä kosketuslevyin (täysautomaattinen)
2. elektroninen ajanottojärjestelmä tuomariohjattuna (puoliautomaattinen)
CMAS räpyläuintisäännöt
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3. digitaaliset kellot (edellyttäen, että niitä on kolme)
4. maalituomarien sijoitus
Automaattisella, elektronisella ajanotolla on ehdoton etusija. Ellei automaattiajanotto toimi automaattitoiminnolla, käytetään puoliautomaattisesti saatuja tuloksia.
Ellei elektronista ajanottoa ole, käytetään sijoituksissa ajanottajien ottamia aikoja (mieluummin kuin maalituomarien antamaa järjestystä) edellyttäen, että rataa ko hden käytetään kolmea digitaalista sekuntikelloa.
Jos rataa kohden on vähemmän kuin kolme digitaalista sekuntikelloa, ratkaisee
sijoituksen maalituomarien päätös. Tässä tapauksessa, ja ellei ajan-ottajien aika vastaa
maalituomarien päätöstä sekä toisen uimarin aika on parempi kuin ensimmäisen, näiden
kahden ajan laskennallinen keskiarvo annetaan molemmille uimareille.

TM 4: Automaattisen ajanottolaitteiston pääpiirteet
TM 4.1: Välineistön tulee täyttää seuraavat vaatimukset:
a) sen tulee olla lähettäjän käynnistettävä;
b) johtoja ei saa näkyä altaan reunoilla, mikäli mahdollista;
c) sen on mahdollistettava näkyvä tieto joka radalta, järjestettynä radoittain ja
sijoittain;
d) sen on mahdollistettava kilpailijoiden aikojen helppo luku.
TM 4.2: Lähetyksen lisävälineet
a) lähettäjällä tulee olla käytössään mikrofoni suullisia komentoja varten;
b) jos lähdössä käytetään starttipistoolia, siinä on oltava välitin;
c) sekä mikrofonin että välittimen tulee olla kytketty kovaääniseen kullekin lähtökorokkeelle, sen mahdollistamiseksi, että jokainen uimari kuulee yhtä hyvin ja yhtäaikaisesti lähettäjän komennot ja lähtömerkin.
TM 4.3: Automaattilaitteiston elektroninen levy.
a) Elektronisten levyjen vähimmäismitat ovat 2,4 metriä leveyttä ja 0,9 metriä
korkeutta sekä enimmäispaksuus 0,01 metriä. Niiden on ulotuttava 0,3 metriä veden
pinnan yläpuolelle ja 0,6 metriä sen alapuolelle. Kunkin radan laitteiston tulee olla
kytketty erillisenä, jotta yksilöllinen tarkastus on mahdollista. Levyn pinnan tulee olla
kirkkaan värinen, ja siinä on oltava päätyseinämerkinnät.
b) Maaliintulolevy on asennettava lujasti radan keskelle. Levyt voivat olla siirrettäviä antaen allasyrittäjälle mahdollisuuden siirtää ne, kun kilpailuja ei ole.
c) Levyn herkkyyden tulee olla sellainen, että se toimii kevyellä käden painalluksella, mutta ei vesipyörteistä.
d) Levyn merkintöjen tulee olla yhtäläiset ja sopia altaassa oleviin merkintöihin.
Mustan 0,025 metrin reunuksen tulee osoittaa levyn sivut ja kulmat.
e) Levyn tulee poistaa mahdollisuus sähköiskuun eikä siinä saa olla teräviä kulmia.
TM 4.4: Puoliautomaattisella laitteistolla maaliin tulo pitää tallentaa uimarin
maaliintulokosketuksesta ajanottajien käyttämillä painonapeilla.
TM 4.5: Seuraavat oheistoiminnot ovat pakollisia automaattisen laitteiston vähimmäisasennuksessa:
a) kaiken uinnista hankitun tiedon tulostus
b) tulostaulu katsojille
c) viestin muunnos 1/100 sekunneiksi [kun on elektroniset lähtökorokkeet]
d) automaattinen väliajan mittaus
e) väliaikojen esitys
f) tietokoneyhteenvedot
g) virhepainalluksen korjaus
CMAS räpyläuintisäännöt
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h) mahdollisuus automaattiseen akkukäyttöön

TM 4.6: Elektronisella ajanotolla tulee olla valvontakeskus, josta on laaja, avoin
näköala maaliseinälle koko kilpailujen ajan. Päätuomarilla tulee olla vaivaton pääsy
tähän valvontakeskukseen. Valvontakeskuksen turvallisuutta tulee pitää yllä joka hetki.

TM 5: Pitkän matkan räpyläuinti
TM 5.1: Avovesiuinti tulee määritellä joissa, järvissä tai meressä tapahtuvaksi
kilpailuksi.
TM 5.2: Rata täytyy valita vesistä, joissa on pieni virtaus ja vuorovesi. Vesi voi
olla makeaa tai suolaista.
TM 5.3: Vedenlämmön tulee olla vähintään 14,0 °C. Se tarkistetaan kilpailupäivänä kaksi tuntia ennen lähtöä matkan puolivälistä 0,40 metrin syvyydestä. Jos
lämpö on alle 14,0 °C, uimarien tulee käyttää kilpailussa lämpö-eristävää uimapukua.
TM 5.4: Pätevien paikallisten viranomaisten tulee varmistaa todistuksella, että
alue sopii uintiin.
TM 5.5: Joka käännös ja suunnan muutos on merkittävä selvästi.
TM 5.6: Selvästi merkitty vene tai lava kannellaan käännöstuomari täytyy sijoittaa radan joka käännöskohtaan häiritsemättä uimarin näkyvyyttä.
TM 5.7: Kaikki käännösvälineet ja käännöstuomarien joka vene tai lava täytyy
ankkuroida vahvasti, eivätkä ne saa liikkua vuoroveden, tuulen tai muun syyn tähden.
TM 5.8: Maaliin tulo merkitään maalikartiolla oheisen piirroksen mukaisesti:

Maalilinja
5-10 m
Tulolinja
20-30 m

Maalikartio
50-100 m
Vaihtoalue
5-10 m

TM 5.9: Viestialue koostuu maalikartiosta ja 10 metrin erityisesti merkitystä
alueesta kartion poistumispäässä, missä uimarit odottavat joukkuetovereitaan. Jätettyään tulokartion, uimarit vaihtavat viestin fyysisellä kosketuksella.
TM 5.10: Lähestyessään maalilinjaa uimarien tulee siirtyä tulokartioon ja päättää suorituksensa kartiossa, jottei heitä hylätä.
TM 5.11: Yli 12 km:n kilpailuissa ja, jos rata koostuu useasta kierroksesta, kilpailu päättyy samalla kierroksella kuin voittajan. Tämä tarkoittaa, että kun ensimmäinen uimari ylittää maalilinjan, kaikki muut uimarit päättävät kilpailunsa, kun he ylittävät
linjan, vaikka olisivatkin yhden tai useampia kierroksia voittajasta jäljessä. (Tuomarien
tulee tiedottaa kilpailun päättymisestä selvästi, ennalta selitetyllä tavalla.) Jos kilpailu
tapahtuu suoralla linjalla, järjestäjä osoittaa kilpailun päättyneen näyttämällä voittajan
aikaa. Tyypillinen valinta on 125%:n ja 130%:n välillä voittajan ajasta ( tai yksinkertai-
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sesti tunti voittajan saapumisen jälkeen). Tämän viiveen jälkeen kaikkien uimarien
täytyy poistua vedestä.

TM 5.12: Yli 12 km:n kilpailuissa järjestäjän on tarjottava vettä ja ravitsevia
juomia uimareille joka 3. km (± 1 km). Uimarit voivat valmistaa omat annoksensa ja
antaa ne järjestäjän tarjoilupisteisiin. Jos jakelu tapahtuu kiinteältä lavalta, uimari saa
koskea ]avaan ja myös nousta sille, jos hän haluaa vaihtaa varusteitaan.
Aina, kun uimari nousee vedestä, hänen täytyy lähteä uudestaan tarkalleen samasta pisteestä, josta hän nousi vedestä.

KJ - KILPAILUJÄRJESTELYT
KJ 1: A llaskilpailut
KJ 1.1: Lähtöpaikat kaikissa kilpailuissa täytyy päättää seuraavasti: Kaikkien
rekisteröityjen kilpailijoiden parhaat kilpailuajat edeltävien 12 kuukauden ajalta ennen
kilpailuihin ilmoittautumisen määräaikaa tulee toimittaa ilmoittautumislomakkeella. Ne
uimarit, jotka eivät toimita aikojaan, tulee katsoa hitaimmiksi ja sijoittaa listan loppuun.
Ne uimarit, joilla on sama aika tai uimarit ilman aikaa, sijoitetaan arpomalla.
Uimarit tulee sijoittaa radoille noudattaen seuraavaa menettelyä.
KJ 1.1.1: Kilpailut aikasijoituksella (suora loppukilpailu) Ratajako toteutetaan siten, että nopein kilpailija tai joukkue asetetaan keskiradalle, jos ratojen luku on pariton.
Uima-altaissa, joissa ratojen luku on parillinen, nopein uimari saa keskiviivan oikealla
puolella olevan radan. Kilpailija, jolla on toiseksi paras aika ottaa paikkansa hänen
vasemmalta puoleltaan. Muut kilpailijat ottavat vuorotellen paikan oikealta ja vasemmalta. 50 metrin ja merimailin (1850 m) kilpailuissa on mahdollista vaihtaa oikea-vasen
vuorottelu.
KJ 1.1.2: Kilpailut alkuerillä
Uimarit sijoitetaan alkueriin ilmoitettujen aikojen perusteella seuraavasti:
Järjestäjä päättää erien luvun osallistujien ja ratamäärän perusteella.
Jos on vain yksi erä, sitä on pidettävä loppukilpailuna, ja sijoitettava kuten loppukilpailut.
Jos on kaksi erää, nopein uimari sijoitetaan toiseen erään, seuraava ensimmäiseen, seuraava toiseen, seuraava ensimmäiseen jne.
Jos on kolme erää, nopein kilpailija sijoitetaan kolmanteen erään, seuraava to iseen, seuraava ensimmäiseen jne.
Jos on neljä erää, kilpailun kolme viimeistä erää sijoitetaan edellä esitettyjen
sääntöjen mukaisesti. Kolmea viimeistä edeltävä erä on muodostettava nopeudeltaan
seuraavista, neljättä edeltävä erä tulee valita seuraavista kilpailijoista jne [katso liitteen
taulukkoa].
KJ 1.1.3 Välierät ja loppukilpailu:
Kun alkuerät on uitu, välierien ja/tai loppukilpailun radat jaetaan alku-erissä saavutettujen aikojen perusteella noudattaen edellä esitettyä menettelyä. Kunkin välierän kolme
parasta selviää loppukilpailuun, kuten myös lopuista kilpailijoista kaksi parhaat ajat
uinutta.
KJ 1.1.4 Kun kilpailija tai joukkue ei halua osallistua välierään tai loppukilpailuun (A tai B), seuraava uimari tai joukkue saa korvata tämän. Välierien ja
loppukilpailun ratajako ajetaan uudestaan ja uudet lähtöluettelot julkaistaan.
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KJ 2: Lähetys (uima-altaalla)
KJ 2.1: Uimarien tulee pukea uimalakkinsa ja -lasinsa odotushuoneessa niin,
että altaan reunalla tarvitsee vetää vain monoräpylä jalkoihin.
KJ 2.2: Valmentajat ja seuralaiset eivät saa pyöriä allasreunalla sen uhalla, että
heidät suljetaan pois kilpailijoille tarkoitetulta alueelta.
KJ 2.3: Vain päätuomari voi antaa valmentajalle luvan tulla paikalle teknisen
ongelman sattuessa.
KJ 2.4: Lähtösukellus täytyy tehdä korokkeelta.
KJ 2.5: Joka kilpailun aluksi päätuomarin täytyy viestiä uimareille sarjalla lyhy itä vihellyksiä, että riisuvat päältänsä muut vaatteet, paitsi uimapuvun ja sitten panevat
räpylät tai monoräpylän jalkaansa. Sitten uimareilla on 2 (kaksi) minuuttia aikaa tulla
valmiiksi. Iso uimareille hyvin näkyvä kello asetetaan altaan molemmille puolille. Pitkällä
vihellyksellä uimarit ottavat lähtöasennon lähtökorokkeilla. Uimarit ja toimitsijat ovat
valmiit lähtöön. Päätuomari antaa lähettäjälle merkin ojentamalla kätensä, jolloin uim arit ovat lähettäjän valvonnan alla. Käden tulee pysyä ojennettuna kunnes lähtö on
tapahtunut.
KJ 2.6: Päätuomarin pitkällä vihellyksellä uimarit asettuvat lähtökorokkeille.
Uimarit voivat halutessaan seisoa lähtökorokkeilla. Lähettäjän sanoessa "paikoillenne"
("take your marks", ”à vos marques”, ”preparados”) uimarien tulee heti ottaa lähtöasento ja olla liikkumatta. Kun kaikki uimarit ovat liikkumatta, lähettäjä antaa lähtömerkin.
KJ 2.7: Lähtömerkki tulee selittää ennen kilpailua.
KJ 2.8: (Kahden lähdön sääntö) Ensimmäisellä väärällä lähdöllä lähettäjän tulee
kutsua uimarit takaisin vihellyksin tai lyhyin toistetuin merkein tai muin takaisinkutsutavoin, joiden tulee kuulua veden alla. Sitten hänen tulee ilmoittaa rata tai radat, jotka
aiheuttivat väärän lähdön, ja muistuttaa heitä, että eivät lähde ennen lähtömerkkiä.
KJ 2.9: Ensimmäisen väärän lähdön tapahduttua jokainen uimari, joka lähtee
ennen lähtömerkkiä, hylätään. Jos lähtömerkki annetaan ennen hylkäyksestä ilmoittamista kilpailu jatkuu, ja väärän lähdön tehnyt kilpailija (t) hylätään lopussa. Jos hylkäys
ilmoitetaan ennen lähtömerkkiä, merkkiä ei anneta, mutta uimarit täytyy kutsua takaisin, ja lähettäjä ilmoittaa rangaistuksensa, ja sitten annetaan lähtömerkki.
KJ 2.10: Väärä lähtö on kyseessä silloin, kun yksi (tai useampi) kilpailija sukeltaa tai liikkuu ennen lähtömerkkiä.
KJ 2.11: Jos päätuomari katsoo väärän lähdön tapahtuneen, hän viheltää useita
kertoja ja lähettäjä tekee samoin.
KJ 2.12: Kun tapahtuu väärä lähtö ja on mahdollista poistua vedestä lähtökorokkeiden kautta, monoräpylän riisuminen on kielletty.
sia.

RK 2.13: Lähettäjän tai päätuomarin päätökset väärästä lähdöstä ovat lopulli-

KJ 2.14: CMAS:n räpyläuintimestaruuskilpailuissa pätee yhden lähdön sääntö.
Muissa kilpailuissa järjestäjä päättää, mitä sääntöä lähetysten suhteen noudatetaan:
yksi lähtö vai kaksi lähtöä. Tämä täytyy ilmoittaa selvästi kutsussa [erikoismääräyksissä].
KJ 2.15: Kun on yksi lähetys, kaikki uimarit, jotka ennakoivat lähetystä, hylätään. Jos lähtömerkki on annettu ennen hylkäysten ilmoittamista, kilpailu jatkuu, ja
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ennakoineet uimarit hylätään lopussa. Jos hylkäys ilmoitetaan ennen merkkiä, sitä ei
anneta, kilpailuun jäävät uimarit kutsutaan takaisin ja lähettäjä lähettää uudelleen.

KJ 3: R äpyläuinti pinnalla (SF = SURFACE)
KJ 3.1: Uimatyyli on vapaa
KJ 3.2: Sukeltaminen sallitaan vain 15 metriä lähdön ja jokaisen käännök-sen
jälkeen.
KJ 3.3: Merkinnät ovat seuraavat:
15 metrin merkintä: 20 cm leveä nauha tulee kiinnittää uima-altaan pohjalle 15
m:n päähän altaan lähtö- ja käännöspäädyistä sekä samoin merkki samaan paikkaan
metrin korkeudelle veden pinnasta ja uimarin snorkkelista altaan molemmin puolin.
[Linja metrin korkeudella veden pinnasta ja 20 cm:n nauha altaan pohjalla helpottavat parallaksivirheen välttämistä arvioitaessa snorkkelin paikkaa 15 metrin kohdalla]
KJ 3.4: 15 metrin alueen ulkopuolella jonkin kehon tai varusteiden osan täytyy
aina nousta ylös vedestä.
KJ 3.5: Jotta voidaan tehdä ero pintauinnin ja hengenpidätysuinnin välillä, kaikkien uimarien tulee käyttää 50 m pintauinnissa snorkkelia hengitykseen koko ajan.
[Snorkkelia tulee käyttää hengitykseen. Stereoräpylöitä käytettäessä snorkkeli ei ole
pakollinen kuin 50 m:n pintauinnissa.]

KJ 4: Hengenpidätysräpyläuinti (AP = APNEA)
KJ 4.1: Sukellusuinti henkeä pidättäen sallitaan vain uima-altaissa (sisä- tai ulkoaltaissa). Tuomarin täytyy pystyä seuraamaan uimarin liikkumista katseella.
KJ 4.2: Snorkkelia ei sallita.
KJ 4.3: Uimatyyli on vapaa.
KJ 4.4: Sukelluksissa uimarin kasvojen tulee olla veden alla koko matkan ajan.
KJ 4.5: Jos käytetään elektronista ajanottolaitteistoa, kilpailijan tulee koskea
maaliintulolevyä.
KJ 4.6: Jos 50 m sukellusuinti tapahtuu 25 m altaassa, kilpailijan tulee koskea
seinään jollain kehonsa osalla tai räpylällä kääntyessään.

KJ 5: Sukellusuinti paineilmalaitetta käyttäen (IS = IMMERSION)
paa.

KJ 5.1: Sukellusuinnissa veden alla paineilmalaitetta käyttäen uimatyyli on vaKJ 5.2: Käytetyn laitteen kantotapa on vapaa.
KJ 5.3: Paineilmalaitteen vaihto tai hylkäys on kielletty kilpailun aikana.

KJ 5.4: Kilpailijan kasvojen tulee olla veden alla koko matkan ajan paitsi normaalissa kiertokäännöksessä.
KJ 5.5: Jos elektroninen ajanottolaitteisto on käytössä, kilpailijan täytyy koskettaa maaliintulolevyä.
KJ 5.6: Paineilmalaite ei saa missään vaiheessa koskea uima-altaan seiniin tai
maaliintulolevyihin. Väärinkäytös johtaa hylkäykseen.
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KJ 6: Yleisiä sääntöjä
KJ 6.1: Yli 400 m matkoilla tuomarien tulee ilmoittaa uimareille viimeinen kierros (100 m) upottamalla vähintään 20 cm x 30 cm:n kokoinen kirkas levy veteen. Jos
tämä on mahdotonta teknillisistä syistä altaan lähtöpäässä, sen voivat tehdä käännö stuomarit kääntöpäässä, kun kilpailusta on jäljellä 150 m.
KJ 6.2: Uimarien, jotka po istuvat kilpailusta, täytyy tulla vedestä noudattaen
tuomarien ohjeita. Näin heidän tulee toimia myös, kun kilpailu on ohi.
KJ 6.3: Uimari, joka estää toista uimaria uimalla oman ratansa yli, tai jollain
muulla tavoin, hylätään. Jos tällainen käytös on tahallista, tuomarin tulee ilmoittaa
asiasta kansainväliselle jurylle ja uimarin kansalliselle liitolle.
KJ 6.4: Kaikissa kilpailuissa, jokaisessa käännöksessä, kilpailijain täytyy koskea
jollain kehonsa osalla tai välineidensä osalla altaan päätyseinää. Käännöksen tulee
tapahtua seinää vasten. [EI paineilmapullolla, ks. KJ 5,6]
KJ 6.5: Viestikilpailuissa joukkue hylätään, jos seuraavaksi lähtevän uimarin jalat ovat jo irti lähtökorokkeelta, ennen kuin saapuva kilpailija on koskettanut altaan
seinää, paitsi, jos lähtevä kilpailija huomaa virheensä, palaa seinälle ja lähtee uudelleen.
Ei ole pakko kiivetä lähtökorokkeelle.
KJ 6.6: Viestikilpailuissa kilpailijoiden nimien ja lähtöjärjestyksen tulee näkyä
ennen lähtöä tulostoimistoon toimitetussa listassa. Muutokset ilmoitettuun lähtöjärjestykseen johtavat joukkueen hylkäämiseen.
KJ 6.7: Viestiosuutensa päätettyään kilpailijan tulee pysytellä radallaan (noin 1
m:n etäisyydellä elektronisesta kosketuslevystä), kunnes tuomarit kehottavat häntä
lähtemään altaasta.
KJ 6.8: Viestinsä päättäneiden uimarien on kiellettyä mennä veteen ennen kilpailun päättymistä, siis ennen viimeisenkin joukkueen saapumista maaliin.
KJ 6.9: Kun on kiellettyä poistua elektronisten kosketuslevyjen yli, kilpailija, joka näin tekee, voidaan hylätä vain mikäli hän ei tottele suoraa, henkilökohtaista altaasta
poistumisesta vastaavan tuomarin määräystä.

KJ 7: S ijoittaminen
KJ 7.1: Jos usea kilpailija koskettaa samassa erässä yhtä aikaa seinää, he saavat saman sijan virallisissa tuloksissa. Tämä sama sääntö pätee sekunnin sadasosan
tarkkuudella eri erissä saavutettujen samojen aikojen suhteen.
KJ 7.2: Jos on tehtävä ratkaisu selviytymisestä loppukilpailuun, ratkaisee sijoituskilpailun paras tulos.
KJ 7.3: Tällainen uinti voi tapahtua aikaisintaan tunnin kuluttua siitä, kun kyseiset uimarit ovat eränsä uineet.
KJ 7.4: Kun kilpailijoilla on sama aika, mutta järjestyksen on ratkaissut maalituomari tai päätuomari, tämä ratkaisu järjestyksen suhteen määrää myös selviytymisestä loppukilpailuun.
KJ 7.5: Kilpailija, joka ei osallistu A-loppukilpailun lähtöön, sijoitetaan automaattisesti sijalle 9 [jos ratoja on 8] ja osallistuu B-loppukilpailuun. Kun on kysymys
B-loppukilpailun lähdöstä, poissaoleva uimari sijoitetaan automaattisesti sijalle 17. Tämä
sija säilyy, vaikka B-loppukilpailussa joku kilpailija hylätään.
KJ 7.6: Muistutetaan, että uimarin tai joukkueen, joka ei halua osallistua välierään tai loppukilpailuun, johon on selviytynyt, tulee ilmoittaa osallistumattomuuspääCMAS räpyläuintisäännöt
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töksestään 30 minuut in kuluessa sijoitusten julkistamisesta niin, että heidät voidaan
korvata seuraavaksi sijoittuneella uimarilla tai joukkueella.
KJ 7.7: Jos kilpailija hylätään jonkin kilpailun aikana tai jälkeen, hylkäys täytyy
tallentaa virallisiin tuloksiin, mutta mitään aikaa tai sijaa ei ilmoiteta.
KJ 7.8: A-loppukilpailussa hylätty kilpailija sijoitetaan 8.:ksi (ja B-loppukilpailussa 16.:ksi).
KJ 7.9: Jos hylkäys tapahtuu viestissä, väliajat hylkäykseen saakka voidaan rekisteröidä virallisiin tuloksiin.

KJ 8: Avovesiuinnit
KJ 8.1: Kaikki avovesiuinnit aloitetaan sopivan syvässä vedessä, joka antaa kilpailijoille mahdollisuuden uida heti, kun lähtömerkki on annettu.
KJ 8.2: Kun lähtöjärjestys arvotaan, on tuomarineuvoston tehtävä se julkisesti.
KJ 8.3: Kilpailijat tulee sijoittaa lähtöviivalle, joka on kohtisuorassa uintisuuntaan nähden.
KJ 8.4: Päätuomari kuuluttaa lähdöstä 15 minuuttia ennen sitä ja sitten jälleen
5 minuuttia ennen sitä. Sitten hän näyttää, että kilpailu on lähettäjän käskyvallassa.
KJ 8.5: Lähettäjän täytyy olla selvästi kaikkien kilpailijoiden nähtävissä.
KJ 8.6: Lähettäjä kuuluttaa lähdön minuuttia ennen sitä, sitten jälleen 30 sekuntia ennen sitä. Samaan aikaan kolmekymmentä (30) sekuntia viestitetään kuulo - ja
näkömerkillä (lipun nosto lla).
KJ 8.7: Viimeisten kymmenen sekunnin laskenta on ehdottomasti kielletty. Lähettäjä antaa lähtömerkin suoraan.
KJ 8.8: Lähtömerkin on oltava sekä kuuluva että näkyvä. [lipun lasku]
KJ 8.9: Avovesiräpyläuintikilpailuissa turva- ja saattoveneet tulee pitää kilpailuun varatun alueen ulkopuolella uimarien häiriintymisen välttämiseksi.
KJ 8.10: Uimatyyliä koskevat säännöt ovat samat avovedessä kuin allaskilpailuissa: sukelluksissa uinti on kielletty.

TN - TUOMARINEUVOSTO
Toimitsijoiden tulee tehdä päätöksensä itsenäisesti ja muista riippumatta paitsi,
jos räpyläuintisäännöissä on jotain tätä vastaan.
Järjestäjät kokoavat tuomarineuvoston. Se yksin vastaa kilpailujen valmisteluista
ja järjestämisestä. Sen kokoonpano riippuu kilpailujen luonteesta.
Allaskilpailuissa kokoonpano on seuraava:
- Yksi päätuomari; CMAS:n mestaruuskilpailuissa räpyläuintivalio -kunnan nimittämä
- Yksi tekniikka- ja turvallisuustuomari
- Yksi tulostoimiston päällikkö
- Yksi pääsihteeri
- Yksi lähettäjä
- Yksi esilähettäjä
- Yksi allassihteeri
- Yksi pääajanottaja
- Yhdestä kolmeen ajanottajaa rataa kohden
- Kaksi maalituomaria
CMAS räpyläuintisäännöt
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Kaksi tyylituomaria
Neljästä kahdeksaan käännöstuomaria
Yksi kuuluttaja
Yksi juhlamenojen ohjaaja
Yksi lääkäri

TN 1: Päätuomari
CMAS:n mestaruuskilpailuihin hänet nimittää räpyläuintivaliokunta ja vahvistaa
hallitus (E.B.). Hänellä on täydet valtuudet ja määräysvalta kaikkiin toimitsijoihin. Hänen
tulee hyväksyä heidän nimityksensä ja antaa heille ohjeet kilpailujen erityissääntöjen
suhteen. Hänen oikeutensa ja velvollisuutensa ovat seuraavat:
- Hän on velvollinen tekemään ja tarkastamaan kaikki kilpailuissa tarvittavat tilat
- Hän on velvollinen tarkistamaan osallistujien tiedot koskien heidän valmiuksiaan
osallistua kilpailuihin
- Hän on velvollinen tarkastamaan ilmoittautumislomakkeet ja määräämään lähtöjärjestyksen
- Hän on velvollinen nimeämään loppukilpailuun [ja välieriin] osallistujat sekä julkistamaan tulokset
- Hän on velvollinen vaatimaan CMAS:n sääntöjen ja päätösten noudattamista sekä
ratkaisemaan kaikki kilpailujärjestelyjä koskevat asiat, milloin säännöt eivät anna ratkaisua
- Hän sijoittaa tehtäviinsä kaikki tuomarit kilpailujen järjestämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. Hän voi milloin tahansa vaihtaa tuomarin, jos alkuperäinen tuomari ei
kykene täyttämään tehtäviään tai on poissa. Hän voi nimittää lisätuomareita, jos hän
katsoo sen tarpeelliseksi.
- Päätuomari antaa lähettäjälle luvan edetä lähettämisessä. Sitä ennen hänen tulee
varmistaa, että kaikki tuomarineuvoston jäsenet ovat valmiit.
- Riippumatta lähettäjästä hän voi ratkaista oliko lähtö väärä vai ei.
- Hänellä on oikeus ilman juryn lupaakin peruuttaa tai siirtää kilpailut huonoissa sääoloissa ja elleivät kilpailujen paikka ja rakenteet vastaa voimassa olevien sääntöjen
vaatimuksia
- Hänellä on lupa hylätä osallistuja mistä tahansa sääntöjen rikkomisesta, silloinkin kun
toinen toimitsija on havainnut ja ilmoittanut rikkeestä.
TN 2: Tekniikka- ja turvallisuustuomari
- Hän vastaa kilpailun teknillisistä edellytyksistä sekä voimassa olevien turvallisuusmääräysten noudattamisesta.
- Kilpailujen alusta lähtien hän on päätuomarin alainen.
- Hänen tulee varmistaa, että kilpailujen vaatima välineistö ja laitteisto ovat saatavilla
hyvissä ajoin.
- Avovesikilpailuissa hän vastaa radan täsmällisestä sijoittamisesta kilpailun erikoismääräyksissä julkaistun suunnitelman mukaisesti. Veneiden jako, pelastussukeltajien johtaminen ja radioyhteydet ovat osa teknillisen tuomarin tehtäviä.
- Järjestäjän tulee asettaa riittävä määrä apulaisia hänen käyttöönsä, jotta hän voi
täyttää vaikeuksitta tehtävänsä.
TN 3: Tulostoimiston päällikkö
- Hän vastaa päätuomarin antamien kilpailutulosten sujuvasta ja täsmällisestä tulostuksesta sekä niiden julkistamisesta.
- Hän todentaa tulokset ja vahvistaa uudet ennätykset.
- Hänen tulee varmistaa, että maalituomarin ja päätuomarin päätökset kirjataan viralliseen pöytäkirjaan.
CMAS räpyläuintisäännöt
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- Hän ohjaa elektronista ajanottoa, joka tapahtuu ammattitaitoisten teknikkojen hoidossa.
- Hän tarkastaa virallisen pöytäkirjan, allekirjoittaa sen ja antaa sen päätuomarille
allekirjoitettavaksi.
- Hän välittää kuuluttajalle tulokset palkintojen jakoa ja loppukilpailuja varten.
- Tulostoimiston päällikkö saa julkistaa virallisen pöytäkirjan ja tulokset vasta päätuomarin luvalla.
TN 4: Pääsihteeri
- Hän valmistelee kaiken toimistomateriaalin ja kilpailuissa tarvittavat asiakirjat.
- Hän nimittää apulaissihteerit ja ohjaa työtä.
- Hänen tulee tarkkailla pois jääntejä erien ja loppukilpailujen jälkeen sekä tehdä luettelot uusista, saavutetuista ennätyksistä.
- Hän vastaa ajanottajien lomakkeiden luovutuksesta allassihteereille.
- Hän valvoo teknillisen kokouksen ja juryn pöytäkirjojen luonnosten tekoa.
- Hän valmistelee kilpailujen lopullisen pöytäkirjan niiden päätyttyä.
- Hän jakaa kilpailutietoa lehdistölle päätuomarin luvalla, ellei ole erityistä lehdistötoimistoa.
TN 5: Lähettäjä
- Hänellä on täysi määräysvalta kilpailijoiden suhteen siitä hetkestä, kun päätuomari on
luovuttanut hänelle lähdön johdon, siihen hetkeen, kun lähtö alkaa.
- Lähettäjän tulee osoittaa päätuomarille kilpailija, joka viivyttää lähtöä, kieltäytyy
noudattamasta käskyä tai ei käyttäydy oikein lähetyksen aikana, tai tekee väärän lähdön
"tahallaan". Vain päätuomari voi hylätä tällaisen kilpailijan epäurheilijamaisesta käytö ksestä. Tällaista hylkäystä ei voi katsoa vääräksi lähdöksi.
- Hänellä on oikeus päättää onko lähtö oikea vai ei. Jokainen keskeytetty lähetys tulee
aloittaa alusta. Tämä tulee selittää uimareille.
- Lähettäjä voi nopeuttaa lähetystä arvioidessaan, että kilpailija viivyttää tahallaan
lähtöasentoon asettumistaan.
- Lähettäjän paikka on lähtömerkkiä antaessa altaan vierellä, noin viiden metrin päässä
sivuseinistä. Ajanottajien ja kaikkien osallistujien tulee pystyä kuulemaan häntä selvästi.
- Hän johtaa altaan tyhjennystä kilpailijoista kunkin kilpailun lopussa.
TN 6: Esilähettäjätuomari
- Hänen tulee kutsua osallistujat hyvissä ajoin kuhunkin kilpailuun.
- Hänen tulee ilmoittaa päätuomarille kaikista havaitsemistaan rikkeistä, jotka koskevat
kuulutusta tai kutsutun kilpailijan poissaoloa.
- Hänen tulee tarkastaa, että varusteet ovat sääntöjen mukaiset ja osallistujat ovat
valmiit lähtemään.
- Hän johtaa kilpailijat lähtöpaikalle.
TN 7: Allassihteeri
- Hän vastaa aikakorttien jaosta ja palautuksesta.
TN 8: Pääajanottaja
- Hän jakaa radat ajanottajille. Rataa kohden tulee olla yhdestä kolmeen (3) ajanottajaa.
Jollei automaattista ajanottoa käytetä, tulee olla kaksi (2) ajanottajaa lisää. Heitä käytetään korvaamaan ajanottaja, jonka kello ei toiminut tai pysähtyi kilpailun aikana tai joka
vain jostain syystä ei voi ottaa aikaa.
- Pääajanottaja tarkastaa ja hyväksyy käytettävien kellojen luotettavuuden yhdessä
ajanottajien kanssa.
- Hän saa kaikilta ajanottajilta aikakortit sekä tarkastaa merkinnät ja tarvittaessa kellot.
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- Hän tallentaa ja tarkastaa jokaisen kilpailijan aikakortilla olevan ajan.
- Hän valvoo kunkin ajanottajan toimintaa ja ottaa itse tarkistus-aikoja. Hän luovuttaa
kunkin kilpailijan tallennetun ajan sihteerille.
TN 9: Ajanottajat
- He kirjaavat vastuu-uimariensa ajat. Heidän tulee nollata kellonsa pääajanottajan
luvalla.
- Lähtömerkillä ajanottajat käynnistävät kellonsa ja pysäyttävät sen, kun uimari on
koskettanut maaliintulolevyä. Heti kilpailun jälkeen heidän tulee kirjata kellonsa näyttämä aika aikakortille, jonka he ojentavat pääajanottajalle. Samalla he näyttävät kellonsa
tarkastettavaksi.
- He eivät saa nollata kelloaan ennen kuin pääajanottaja tai pää-tuomari kehottaa heitä
"nollatkaa kellot".
- Heidän on otettava väliajat yli 100 metrin kilpailuissa.
- Heidän tehtävänsä on myös valvoa, että käännökset ja maaliintulo ovat sääntöjen
mukaiset.
TN 10: Maalituomarit
- Maalituomareita on kaksi
- He asettuvat suoraan maalilinjan yläpuolelle, mistä heillä on koko ajan hyvä näköala
uintilinjalle ja maalilinjalle.
- He ratkaisevat kilpailijoiden sijoituksen ja antavat sen heti tulos-toimistoon.
- He valvovat viestin vaihtoa.
- He eivät saa olla samaan aikaan ajanottajia.
- Maalituomarien päätökset ovat etusijalla käsikellojen sijoitukseen nähden vain, jos
kelloja on vähemmän kuin kolme rataa kohden. Heihin ei voi vedota, jos he eivät ole
yksimieliset. Jos maalituomarien ratkaisut eivät ole yksimieliset, päätuomari ratkaisee
sijoituksen. Pöytäkirjassa tulee tällöin olla merkintä "CJD" (päätuomarin päätös) heti
ajan jälkeen.
TN 11: Tyylituomarit
- Tyylituomareita on kaksi.
- He asettuvat kummallekin puolelle allasta.
- He valvovat, että uimatyyliä koskevia sääntöjä noudatetaan.
- Heidän tulee valvoa, että uimarit noudattavat lähdön ja joka käännöksen jälkeen 15
m:n alueen sääntöä, mitä kauemmas sukeltaminen on kiellettyä.
- Apulaiset voivat valvoa tätä.
- Heidän tulee ilmoittaa heti päätuomarille rikkomuksista allekirjoitetulla kortilla. Kortista
tulee näkyä kilpailulaji, lähdön numero ja ratanumero.
TN 12: Käännöstuomarit
- Päätuomari nimittää heidät kullekin radalle.
- Heidän tulee valvoa, että uimari tekee käännöksensä sääntöjen mukaisesti.
- 800 ja 1500 metrin yksilökilpailuissa kunkin käännöstuomarin voi velvoittaa ilmoittamaan kilpailijoille 150 metristä.
- Heidän tulee ilmoittaa kaikista rikkomuksista päätuomarille allekirjoitetulla kortilla.
Kortista tulee näkyä kilpailulaji, radan numero ja rikkomuksen laatu. Nämä kortit toim itetaan heti päätuomarille.
TN 1.13: Kuuluttaja
- Hänen tehtävänsä on kutsua kilpailijat ja joukkueet sekä esitellä heidät katsojille.
- Hänen tulee kuuluttaa tulokset, ellei tulostaulua ole.
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- Hänen tulee jakaa tietoa kilpailusta tehdäkseen siitä kiinnostavan, ja hänen täytyy
myös kuuluttaa uudet ennätykset.
- Hän vastaa kaikkien hylkäysten kuuluttamisesta.
TN 1.14: Juhlamenojen ohjaaja
- Juhlamenojen ohjaaja valmistelee etukäteen: mitalit, kukat ja muut jaettavat
- Hän vastaa mitalikorokkeen järjestelyistä, juhlaseremonioista ja lipuista, sekä järjestää
mitalien jaon.
- Hän kutsuu ja kokoaa urheilijat, toimitsijat ja mitalien kantajat mitalien jakoa varten
sopivaan järjestykseen.
TN 1.15: Lääkäri
- Hän on tuomarineuvoston jäsen.
- Hän varmistaa lääketieteellisen valvonnan johdon. Lääkärin paikalla olo on pakollinen kaikissa räpyläuintikilpailuissa.
- Hän vastaa kaikista terveydenhoitoon, puhtauteen ja lääketieteeseen liittyvistä
kysymyksistä (auttaa vaaratilanteissa, tukee aikataulujen teossa, ruokalistoissa,
majoitustilojen puhtaustarkastuksissa, tarkastaa lääkärintodistukset, dopingtestit jne.).
- Ennen joka kilpailua hänen tulee tarkastaa tarpeellisen lääkärin välineistön toiminta.
- Lääkärintarkastus voidaan tehdä milloin tahansa.

CK - CMAS-KILPAILUT
CK 1: CMAS:n maailman- ja maanosamestaruuskilpailut
vuosi.

Maailman- ja maanosamestaruuskilpailut järjestetään vuorotellen joka toinen
-

Seniorien allasmaailmanmestaruuskilpailut:
Juniorien allasmaailmanmestaruuskilpailut:
Seniorien allasmaanosamestaruuskilpailut:
Juniorien allasmaanosamestaruuskilpailut:
Seniorien ja juniorien pitkän matkan
maailmanmestaruuskilpailut:
- Seniorien ja juniorien pitkän matkan
maanosamestaruuskilpailut:

parilliset vuodet
parittomat vuodet
parittomat vuodet
parilliset vuodet
parittomat vuodet
parilliset vuodet

Maailman- ja maanosamestaruuskilpailut tulee järjestää I.O.C:n
(KOK:n=kansainvälinen olympiakomitea) säännösten mukaisin doping-testein.
Nämä kilpailut tulee järjestää CMAS:n räpyläuintivaliokunnan kansainvälisten
sääntöjen mukaisesti. Kaikki poikkeaminen mestaruuskilpailujen erityissäännöissä,
suhteessa voimassa oleviin, tulee hyväksyttää räpyläuintivaliokunnassa ja hallituksessa
(Executive Bureau). Nämä muutokset saatetaan voimaan vasta seuraavien mestaruuskilpailujen jälkeen.
Mestaruuskilpailut täytyy järjestää virallisesti hyväksytyissä uima-altaissa.
CMAS:n räpyläuintivaliokunnan täytyy nimittää ja CMAS:n hallituksen hyväksyä
päätuomari.
Palkintojen jaossa vain CMAS-mitaleja jaetaan korokkeella, mahdolli-sesti kukkakimpun kera.
Korokkeelle astuakseen urheilijoiden täytyy pukeutua kansalliseen asuunsa.
Kansalliset liput ja/tai muut esineet eivät ole sallittuja korokkeella.
Kilpailijat voivat onnitella toisiaan vasta, kun voittajan kansallislaulu on soitettu.
Voittajan kansallislaulun ajaksi kilpailijoiden tulee kääntyä kohden lippuja.
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Kun seremonia on ohi, kilpailijoiden täytyy olla valokuvaajien käytettävissä.
Palkintojen jaon ajan valokuvaajat ovat sopivassa paikassa. He saavat lähestyä
koroketta, kun kansallislaulut on soitettu ja seremoniamestari antaa luvan.
Uimarin kansalaisuus todistetaan passilla. Sama koskee iän tarkastus-ta, erityisesti nuorten uimarien.
CK 1.1: Seniorien ja juniorien maailman- ja maanosamestaruuskilpailut
altaassa
Kukin maa voi ilmoittaa enintään kaksi (2) kilpailijaa kullekin matkalle ja yhden
(1) viestijoukkueen.
Ilmoittautumisten tulee saapua CMAS:n toimistoon ja kopio tulee lähettää järjestäjälle nykyisten sääntöjen (JS 4.1) aikarajojen puitteissa. Tämän aikarajan jälkeen
osallistumattomuus hyväksytään vain lääketieteellisistä syistä. Kaikki luvattomat poissaolot rangaistaan sakolla.
Maailmanmestaruuskilpailut järjestetään kuusipäiväisinä (6) ja 12-osaisina kilpailuina.
Karsintaerät suunnitellaan aamuun ja välierät (50 m SF, 50 m AP) tai loppukilpailut iltapäivään. Kaikilla muilla matkoilla: karsintaerät ja loppukilpailut.
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6:n päivän ohjelma:

?

aamupv.

ensimmäinen päivä

toinen päivä

kolmas päivä

800 ru naiset k.erät

1500 ru miehet k.erät

1500 ru naiset k.erät

400 ru miehet k.erät

400 laites. naiset k.erät

800 laites. miehet k.erät

100 laites. naiset k.erät

4x200 ru miehet k.erät

100 ru miehet k.erät

50 suk. miehet k.erät

50 ru naiset k.erät

4x200 ru naiset k.erät

100 laites. naiset loppuk.

800 ru naiset loppuk.

1500 ru miehet loppuk.

400 ru miehet loppuk.

50 suk. miehet loppuk.

50 ru naiset loppuk.

palkintojen jako 100 laites. naiset

palkintojen jako 800 ru naiset

palkintojen jako 1500 ru miehet

200 ru naiset loppuk.

400 laites. naiset loppuk.

100 ru miehet loppuk.

palkintojen jako 400 ru miehet

palkintojen jako 50 suk. miehet

palkintojen jako 50 ru naiset

50 suk. miehet välierät

50 ru naiset välierät

4x200 ru naiset loppuk.

palkintojen jako 200 ru naiset

4x200 ru miehet loppuk.

palkintojen jako 100 ru miehet

palkintojen jako 400 laites. naiset

palkintojen jako 4x200 ru naishet

200 ru naiset k.erät

iltapv.

palkintojen jako 4x200 ru miehet

aamupv.

iltapv.

neljäs päivä

viides päivä

kuudes päivä

800 ru miehet k.erät

200 ru miehet k.erät

100 laites. miehet k.erät

800 laites. naiset k.erät

400 ru naiset k.erät

4x100 ru naiset k.erät

50 ru miehet k.erät

50 suk. naiset k.erät

4x100 ru miehet k.erät

100 ru naiset k.erät

400 laites. miehet k.erät

1500 ru naiset loppuk.

200 ru miehet loppuk.

100 laites. miehet loppuk.

800 laites. miehet loppuk.

400 ru naiset loppuk.

800 ru miehet loppuk.

palkintojen jako 1500 ru naiset

palkintojen jako 200 ru miehet

palkintojen jako 100 laites. miehet

100 ru naiset loppuk.

50 ru miehet loppuk.

50 suk. naiset loppuk.

palkintojen jako 800 laites. miehet

palkintojen jako 400 ru naiset

palkintojen jako 800 ru miehet

50 ru miehet välierät

50 suk. naiset välierät

4x100 ru miehet loppuk.

palkintojen jako 100 ru naiset

400 laites. miehet loppuk.

palkintoj en jako 50 suk. naiset

palkintojen jako 50 ru miehet

4x100 ru naiset loppuk.

800 laites. naiset loppuk.

palkintojen jako 4x100 ru miehet

palkintojen jako 400 laites. miehet

palkintojen jako 4x100 ru naishet

palkintojen jako 800 laites. naiset

Joukkueilla on oikeus vaihtaa viestijoukkueiden kokoonpanoa karsintaerien ja
loppukilpailun välillä.
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Maanosamestaruuskilpailuissa, joissa osallistujia on vähemmän kuin kymmenen
(10), voidaan käyttää kolmen (3) päivän ohjelmaa. Kaikki kilpailut, paitsi 50 m AP, 50
m SF ja 100 m SF uidaan tällöin suorina lo ppukilpailuina (aikaeräuinteina).
3:n päivän ohjelma:

ensimmäinen
päivä

aamupäivä

iltapäivä

50 ru miehet k.erät

100 laites. miehet

50 suk. naiset k.erät

800 ru naiset

400 ru miehet

50 ru miehet loppuk.

200 ru naiset

50 suk. naiset loppuk.

800 laites. miehet

4x200 ru miehet
4x100 ru naiset loppuk.

aamupäivä

iltapäivä

400 ru naiset

50 ru naiset loppuk.

1500 ru miehet

400 laites. miehet

50 ru naiset k.erät

100 laites. naiset

100 ru miehet k.erät

100 ru miehet loppuk.

800 laites. naiset

4x200 ru naiset

aamupäivä

iltapäivä

50 suk. miehet k.erät

50 suk. miehet loppuk.

1500 ru naiset

400 laites. naiset

200 ru miehet

800 ru miehet

100 ru naiset k.erät

100 ru naiset loppuk.

toinen päivä

kolmas päivä

4x100 ru miehet loppuk.

CK 1.2: Maailman ja maanosan pitkän matkan mestaruuskilpailut
Maailman ja maanosan pitkän matkan mestaruuskilpailut järjestetään kolmipäiväisinä seuraavan ohjelman mukaisesti:
1. päivä: 4x3 km viesti junioreille ja senioreille
2. päivä: henkilökohtainen 6 km junioreille ja senioreille
3. päivä: henkilökohtainen 20 km:n kilpailu
Kukin maa saa ilmoittaa enintään kuusi (6) kilpailijaa kullekin matkalle ja yhden
(1) viestijoukkueen.
CMAS:n mestaruuskilpailujen aikana juniorit eivät saa uida enempää kuin yhden
henkilökohtaisen kilpailun (juniori ja seniori), mutta he saavat uida junioriviestin lisäksi
yhdessä seniorien viestissä. (Sääntö TS 1.6 säätää junioriuimareille sallitut enimmäismatkat.)
Säännöt RK 8.10 uimatyylistä koskevat täysimääräisesti CMAS:n pitkän matkan
mestaruuskilpailuja.

CK 2: World Games
CK 2.1 Osallistuminen
Osallistuminen World Gameseihin on varattu CMAS:n valitsemille uimareille (ja
viestijoukkueille). Päätös tehdään toisaalta valitsemalla World Gamesia edeltävien MMkilpailujen kuusi parasta 4x100m viestijoukkuetta sekä toisaalta valitsemalla 18 parasta
viestiin osallistumatonta uimaria
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CK 2.2 Osallistumisen vahvistaminen
Kutsuttujen maiden tulee vahvistaa osallistumisensa ennen CMAS:n räpyläuint ivaliokunnan järjestäjän kanssa sopimaa takarajaa. Takarajan jälkeen, jos on vapaita
paikkoja, kutsua jatketaan alenevassa järjestyksessä noudattaen maailmanmestaruuskilpailujen tuloksia, kunnes kilpailijat on saatu kokoon.
CK 2.3 Osallistujien määrä
Kukin maa saa ilmoittaa enintään kaksi (2) kilpailijaa kullekin matkalle ja yhden
viestijoukkueen kelpoisuusrajoja noudattaen. Aina, kun on mahdollista, varataan paikka
järjestävän maan joukkueille.
CK 2.4 Ohjelma
World Gamesien kaksipäiväinen ohjelma sisältää seuraavat kilpailut (miehille ja
naisille):
50 m AP, 100 m SF, 200 m SF, 400 m SF, 4x100 m SF.

CK 3: "Avoimet" maanosamestaruuskilpailut seurajoukkueille
CK 3.1: Pitkä matka
Pitkän matkan maanosamestaruuskilpailu on varattu seurajoukkueille. Kukin
joukkue koostuu neljästä (4) miehestä ja/tai neljästä (4) naisesta.
Ohjelma on seuraava:
1. päivä: 4x3 km viesti miehille ja 4x3 km viesti naisille
2. päivä: henkilökohtainen kilpailu (noin) 6 km
Henkilökohtaisen kilpailun voittaja voittaa "Rene Bailleul Cupin".
Joukkueiden sijoitukset määritetään kolmen (3) parhaan uimarin aikojen summan sekä viestijoukkueen kaksinkertaisen ajan pohjalta. Miehille ja naisille on oma
luokituksensa.
CK 3.2: Uima-allas
Maanosan uintimestaruuskilpailut on varattu seurajoukkueille. Ne on järjestettävä 50 m altaissa.
Kukin joukkue koostuu neljästä (4) miehestä ja/tai neljästä (4) naisesta. Vain
yksi uimari seuraa kohden osallistuu kuhunkin kilpailuun. Uimari saa uida korkeintaan
kaksi henkilökohtaista kilpailua.
Ohjelma on seuraava:
1.tapahtuma: 100 SF M ja N, 400 IS M ja N, 50 AP M ja N
2.tapahtuma: 100 IS M ja N, 800 SF M ja N, 200 SF M ja N
3. tapahtuma: 50 SF M ja N, 400 SF M ja N, 4x100 M ja N
Sijoitukset perustuvat CMAS-pisteisiin seuraavan taulukon mukaisesti:
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Sija

Pistettä

1

50

2

46

3

42

4

39

5

36

6

33

7

30

8

27

9

24

10

22

11

20

12

18

13

16

14

14

15

12

16

10

17

8

18

7

19

6

20

5

21

4

22

3

23

2

24

1

Miesten ja naisten joukkueille lasketaan pisteet erikseen.
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LIITE
LÄHTÖJÄRJESTYS
(ks. KJ 1.1.2)
Ratojen jako esimerkiksi 36:lle ilmoittautumisajalle (1=nopein aika, 36=hitain
aika 8-rataisessa altaassa.

Rata

1

2

3

4

5

6

7

8

viimeinen erä

19

13

7

1

4

10

16

22

20

14

8

2

5

11

17

23

21

15

9

3

6

12

18

24

31

29

27

25

26

28

30

32

…

…

35

33

34

36

…

…

toiseksiviimeinen erä
kolmanneksiviimeinen erä
neljäneksiviimeinen erä
viidenneksiviimeinen erä

CMAS liitteet
Ne löytyy internetistä osoitteesta:
www.cmas2000.org Spor Committee Doc Area Championships: Procedures

Monoräpylän mittauslaite
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