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1. Kotimainen kilpailutoiminta
1.1. Lajit ja vastuutahot
Sukeltajaliitto ry järjestää kilpailutoimintaa sukelluksen urheilulajeissa.
Sukeltajaliitolla on neljä kilpailulajivaliokuntaa: sukelluskalastus-, uppopallo-,
räpyläuinti- ja vapaasukellusvaliokunta. Valiokuntien tehtävänä on ennen
kaikkea kehittää lajia, kehittää ja ylläpitää lajin kilpailujärjestelmää ja
valmennusta sekä tehdä antidopingtyötä. Kilpailutoimintaa järjestetään myös
sukelluskuvauksessa, ja siitä vastaa Sukeltaja-lehden toimitusneuvosto.
Nuorisovaliokunta vastaa nuorten hallirallikilpailuista. Liiton toimisto
koordinoi muun kilpailutoiminnan järjestämistä: esimerkiksi laitetekniikkakilpailu tai sukellussuunnistuskilpailu, mikäli näille löytyy järjestäjiä.
1.2.

Kilpailumuodot
Kilpailulajien valiokunnat vastaavat lajin kilpailujärjestelmästä ja järjestävät
kilpailuja itse tai yhteistyössä Liiton jäsenseurojen tai muun tahon kanssa.
Kilpailutoimintaa tulee kehittää niin, että lajin harrastamiseen on
edellytyksiä eri ikä- ja tasoryhmille sekä miehille että naisille. Lajeja on
mahdollista harrastaa myös sekajoukkuein. Maajoukkuetoiminnan rinnalla
tulee kehittää lajin harrastetoimintaa. Valiokuntien tulee kehittää
kilpailujärjestelmiä niin, että ne kannustavat laajaan osallistumiseen
maantieteelliset etäisyydet huomioiden. Etenkin nuorten osalta on
huomioitava, ettei kilpaileminen vaadi kohtuutonta matkustamista.

1.3.

Osallistumisoikeus, seuran edustaminen ja lisenssivaatimus
Liiton viralliseen kilpailukalenterin mukaiseen toimintaan eri tasoilla (SMkilpailut, divisioonataso ja cup-kilpailut) osallistuvilta vaaditaan jäsenyys
Liiton jäsenseurassa, yhteisöjäsenen kautta tai henkilöjäsenenä sekä
lunastettu kilpailulisenssi tai sukeltajan vakuutus, joka kattaa kilpailutoiminnan. Lähtökohtaisesti urheilija ei saa edustaa samassa kilpailussa tai
turnauksessa kuin yhtä seuraa.
Aloittelijoille ja lajiin tutustumiseksi voidaan järjestää epävirallista
kilpailutoimintaa, jossa ei vaadita kilpailulisenssiä tai jäsenyyttä. Tällöin
osallistuminen on täysin omalla vastuulla, sillä vakuutusta tapaturman
sattuessa ei voida taata.
Nuorten hallirallitoiminnassa ja sukelluskuvauksen kilpailutoiminnassa ei ole
lisenssivaatimusta, mutta jäsenyys Liiton toiminnan piirissä vaaditaan.

1.4.

Kilpailukutsu
Kilpailukutsu julkaistaan Liiton internetsivuilla tapahtumakalenterissa
viimeistään kuukautta ennen kilpailupäivää. Kilpailukutsusta vastaa
lajivaliokunta yhdessä järjestävän tahon kanssa. Kilpailukutsussa kerrotaan
tapahtumatietojen lisäksi selkeästi miten ja milloin ilmoittaudutaan, kuka
voi osallistua ja mitä osallistujilta edellytetään.

1.5.

Palkinnot
Liiton virallisissa kilpailuissa (SM, divisioonataso) jaetaan Liiton mitalit
kolmelle parhaalle, elleivät lajikohtaiset säännöt tee poikkeusta. Uppopallon
mestaruuskilpailuissa jaetaan kutakin mitalia 16 kappaletta.
Kilpalajeilla voi olla kiertopalkintoja, joiden jakamisten perusteet tulee olla
yleisesti tiedossa (lajin säännöt). Kiertopalkinnot voivat olla erillisen
kilpailun/turnauksen tai koko kauden kattavan suorituksen palkintoina.

1.6.

Kilpailukelpoisuus
Kilpalajivaliokuntien vastuulla on määrittää urheilijan kilpailukelpoisuus.
Tätä voidaan valvoa lääkärintarkastuksella ja osallistumista voidaan rajata
karsintarajoilla.
Kilpailun järjestävä taho tai valiokunta voi asettaa ikärajan kilpailulle.
Kilpalajien omissa säännöissä määritetään kunkin lajin ominaiset ikärajat ja
-suositukset.

1.7.

Kilpailujen järjestäminen
Kilpailujen järjestämisestä vastaa lajivaliokunta yhdessä järjestävän tahon
kanssa. Kilpailujen olosuhteiden tulee olla mahdollisimman lähellä lajille
optimaalisia olosuhteita. Lajien omissa säännöissä määritetyistä
kilpailuolosuhteista voidaan poiketa vain erityistapauksissa.
Kilpailuissa pitää pyrkiä järjestämään sarjat eri ikäisille urheilijoille sekä
miehille että naisille osallistujien ja resurssien mukaan.

1.8.

Tuomaritoiminta
Kilpailujen tuomarien ja juryn tulee olla urheilijoiden tiedossa kilpailujen
alkaessa. Tuomareiden tulee lähtökohtaisesti olla päteviä tehtäväänsä.
Lajien säännöissä määritellään protestien tekemiseen liittyvä protokolla.

1.9.

Tulokset
Kilpalajien tuloksista vastaa lajivaliokunta ja järjestävä taho. Kilpailujen
tulosten tulee olla julkisia ja ne tulee pyrkiä julkaisemaan kolmen (3)
vuorokauden kuluessa kilpailusta, jollei lajien omissa säännöissä toisin
mainita. Kilpalajivaliokuntien säännöissä määritellään mahdollisten
ennätysten tekemiseen liittyviä kriteerejä ja niiden hyväksymistä.
Lajivaliokunta hyväksyy ennätyksen.

2. Kansainvälinen kilpailutoiminta
Sukeltajaliitto ry:n lajivalikoimaan kuuluvissa sukelluslajeissa on
kansainvälistä kilpailutoimintaa CMAS:n (Conféderation Mondiale des
Activités Subaquatiques) ja AIDAn (Association Internationale pour le
Développement de l'Apnée) alaisuudessa. Kansainvälisessä
kilpailutoiminnassa noudatetaan em. organisaatioiden sääntöjä.
Sukeltajaliiton on oltava CMAS:n eri sukelluslajivaliokuntien jäsen, jotta sen
kilpailutoimintaan on mahdollista osallistua. Alle 18-vuotiaiden lähettämisen
ulkomaille vahvistaa aina Liiton hallitus ko. lajivaliokunnan esityksestä.

2.1.

Maajoukkuetoiminta arvokilpailuissa (PM, EM, MM-taso)
Sukeltajaliiton kilpailulajien valiokunnat vastaavat lajin maajoukkuetoiminnasta. Maajoukkue-edustajan tulee olla Suomen kansalainen tai
asunut vähintään 4 vuotta Suomessa. Suomalainen sukeltaja ei voi itse
ilmoittautua lajin kv-arvokilpailuihin, vaan lajivaliokunta vahvistaa
maajoukkueiden kokoonpanot ja Liiton toimisto ilmoittaa joukkueet
arvokilpailuihin.
Osallistujilla tulee olla kv-järjestön sääntöjen vaatimat lisenssit/lääkärintodistus sekä Sukeltajaliiton kilpailulisenssi tai sukeltajan vakuutus, joka
kattaa kilpailutoiminnan.

2.2.

Muu kv-kilpailutoiminta
Kilpailulajin valiokunta tai seurat voivat osallistua myös muihin
kansainvälisiin kilpailuihin, esim. cup-kilpailut. Mahdolliset avustukset
(järjestelyt, rahallinen avustus) haetaan valiokunnan kautta.
Kansainvälisissä seurakilpailuissa seuraa voi edustaa seuran jäsen, joka ei
ole Suomen kansalainen. Jos lähetetään yhtenäinen Suomen edustus
kisoihin, se hoidetaan lajivaliokunnan kautta.

2.3.

Kansainvälisten kilpailujen järjestämien Suomessa
PM-kilpailujen järjestämisessä noudatetaan vuoroperiaatetta.
Pohjoismaisten liittojen puheenjohtajisto vahvistaa kilpailukalenterin. Kisat
voidaan järjestää myös avoimina PM-kilpailuina tai Itämeren
mestaruuskilpailuina. Pohjoismaiset mitalit jaetaan kuitenkin vain
Pohjoismaiden kesken.
Sukeltajaliitto voi anoa järjestettäväkseen muita kansainvälisiä
arvokilpailuja. Kisojen hakumenettelyssä noudatetaan kv-järjestön sääntöjä
ja vaatimuksia. Kisojen anomisen hyväksyy aina Liiton hallitus valiokunnan
esityksestä. Kisojen alustava budjetti, suunnitelma tapahtuman
järjestelyistä ja järjestelyorganisaatio on tällöin esitettävä hallitukselle.

3. Yleistä
3.1.

Rangaistukset ja muutoksenhaku
Liiton kurinpitovalta määritellään Liiton toimintasäännössä §17. Liiton
hallitus päättää kilpailu-, urheilu- ja koulutustoimintaa koskevat säännöt ja
määräykset sekä käyttää kurinpitovaltaa silloin, kun kurinpidon kohde on
rikkonut sääntöjä tai määräyksiä, joihin se on sitoutunut. Hallituksen
määräämiä rangaistuksia ovat varoitus, kilpailu- tai toimitsijakielto ja
koulutusoikeuden tai sarjapaikan menetys. Hallituksen kurinpitopäätöksestä
on asianomaisella oikeus valittaa Urheilun oikeusturvalautakuntaan sen
mukaan kuin siitä on erikseen säädetty.
Kilpailun aikaisesta kurinpidosta, tuomaritoiminnasta ja protesteista
kerrotaan lajien omissa säännöissä.

3.2.

Turvallisuus
Sukeltajaliitolla on Turvallisuussuunnitelma. Sukelluksen kilpailutoiminnassa
on oltava nimetty kilpailun johtaja, joka laatii tapahtuman
turvallisuussuunnitelman. Turvallisuussuunnitelmassa kartoitetaan kilpailun
riskitekijät ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet. Onnettomuuden varalle
laaditaan ohjeistus. Kilpailutoiminnassa on tapahtumissa oltava aina
henkilö, joka tuntee kilpailun turvallisuusjärjestelyt ja vastaa yleisestä
turvallisuudesta.
Kilpailutapahtumissa on oltava ensiapuvälineet ja hapenantolaite sekä
paikkaan ja osallistujamäärään nähden riittävä määrä ensiaputaitoisia
henkilöitä. Kilpailun järjestäjän on huolehdittava myös, että paikalla on
tarvittava määrä pintapelastajia ja turvasukeltajia. Avovesikilpailuissa
paikalla on oltava riittävä määrä veneitä pelastustehtäviin ja kilpailualueen
sulkemiseen muulta liikenteeltä. Lajien omissa säännöissä voidaan vaatia
lisävarusteita turvallisuuden takaamiseksi. Nämä voivat liittyä sukeltajan
omaan tai pintaorganisaation varustukseen.
Niiden lajien urheilijoilta, joissa sukelletaan käyttäen sukelluslaitteita,
vaaditaan voimassa oleva, Suomessa hyväksytty laitesukelluspätevyys tai
Sukeltajaliiton hallituksen myöntämä erikoislupa.

3.3.

Eettisyys
Kaikessa Sukeltajaliiton alaisessa kilpailutoiminnassa noudatetaan Liiton
voimassa olevia toimintasääntöjä, eettisiä sääntöjä ja turvaohjeita sekä
sitoudutaan Liiton antidopingohjelmaan edistäen puhdasta urheilua kaikkien
oikeutena. Valmentajat/maajoukkuetoiminnasta vastaavat huolehtivat, että
kaikki maajoukkue-urheilijat allekirjoittavat myös Liiton antidopingsitoumuksen.
Sukeltajaliiton toiminnassa noudatetaan liikunnan ja urheilun yleisiä reilun
perin periaatteita. Kannustamme terveisiin elämäntapoihin emmekä
hyväksy tupakkatuotteiden ja alkoholin mainontaa tapahtumissamme.
Urheilijat ja sukeltajat ylipäätään kantavat vastuunsa siitä, että ovat
esimerkillisiä roolimalleja nuoremmille.
Kunnioitamme yksilön oikeuksia. Kiusaaminen, syrjiminen, haukkuminen,
nimittely, fyysinen ja henkinen väkivalta, alistaminen, vähättely,
seksuaalinen ja sukupuolinen ahdistelu ja syrjintä sekä rasismi eivät kuulu
liikuntaan ja urheiluun. Liiton toimintaan on helppo tulla mukaan. Pyrimme
tarjoamaan sukelluksen eri lajeista kiinnostuneille mahdollisuuden tulla
mukaan toimintaan ja kehitämme toimintaa jäsenistön tarpeita kuunnellen.
Kilpailulajivaliokunnat vastaavat siitä, että Liitolla on selkeät ja läpinäkyvät
kriteerit ja periaatteet, joilla urheilijat valitaan valmennus- ja
maajoukkueisiin, kilpailuihin ja muihin ryhmiin ja tapahtumiin sekä siitä,
että maajoukkuevalinnat tehdään avoimesti ja ajoissa. Sukeltajaliitto
painottaa, että ilmiöt kuten sopupeli, rahanpesu ja laiton vedonlyönti eivät
kuulu liikuntaan eivätkä urheiluun.
Sukeltajaliitto toimii ympäristöä kunnioittaen. Liiton talouden suunnittelu on
vastuullista ja läpinäkyvää. Urheilijoilta edellytetään myös omaa
varainhankintaa ja osallistumista harrastustoiminnan kustannuksiin – myös
maajoukkuetasolla.

