
      
 

 

SUKELTAJALIITTO RY       TIEDOTE 

Räpyläuintivaliokunta 

RÄPYLÄUINNIN WORLD CUP KILPAILU OHJEET JA PELISÄÄNNÖT  

Kilpailuihin osallistuminen ehdot 

• Kilpailuihin ilmoitettavan uimarin tulee olla Sukeltajaliiton jäsenseuran jäsen ja hänellä tulee olla voimassa 

oleva Sukeltajaliiton kilpailulisenssi sekä CMAS:n kansainvälinen kilpailulisenssi  

• CMAS:n kilpailulisenssit tilataan kootusti vuoden aikana kansainvälisiin kilpailuihin. Yksittäisiä lisenssejä ei 

tilata. Lisenssitarpeet tulee selvittää ajoissa mielellään vuoden alussa, Sukeltajaliiton kilpailulisenssi on 

myös oltava voimassa.  

• Seura lähettää uimarit, uimari itse ei voi ilmoittaa itseään kilpailuihin ilman seuran suostumusta.  

• Liiton vahvistus tarvitaan siitä, että seura on liiton jäsenseura  

• Jos mukana on alaikäisiä (alle 18 vuotiaita), vastaa seura siitä, että uimareilla on tarvittava määrä 

tukijoukkoja mukana.  

• Alaikäisten ollessa kilpailumatkalla mukana, on heidän vanhemmilleen saatettava tietoon tarkat tiedot 

matkoista, majoituksesta osoitteineen sekä yhteystiedot, johon vanhemmat voivat olla yhteydessä (esim. 

valiokunnan määrittelemän joukkueenjohtajan tai seuran edustajan gsm-puhelin numero)  

• Liiton maajoukkueissa tai seurajoukkueissa ulkomaan kilpailuihin lähtevistä alaikäisistä on ilmoitettava 

Sukeltajaliiton hallitukselle tietoa joukkueesta sekä ketkä aikuiset ovat mukana matkalla. Tämä 

ilmoittaminen tulee hoitaa hyvissä ajoin ennen matkalle lähtöä.  

• Kilpailuihin lähtevällä joukkueella on oltava johtaja. Joukkueen johtaja on valiokunnan asettama tai jos 

yksittäisiä uimareita lähtee kilpailuihin, tulee seuran järjestää joukkueen johtaja itse, jonka kulut seura 

maksaa. Jos seurajoukkueita on kilpailumatkalla useita, toimii valiokunnan edustaja kaikkien yhteisenä 

johtajana, jolloin hän on myös kaikkien käytettävissä.  Joukkueenjohtajan tehtäviin kuuluu huolehtia 

kilpailijoiden hyvinvoinnista sekä luoda kilpailijoille parhaat mahdolliset olosuhteet kilpailujen onnistumisen 

edellytyksiksi.  

• Seurat vastaavat itse kustannuksista kisoihin osallistuessaan, ellei ole toisin sovittu (esim. maksujen 

kierrättämisestä Sukeltajaliiton kautta, valiokunnalle kootusti), tällöin tulee seuran tehdä mahdollisimman 

tarkka kustannusarvio, että tietävät mitä heiltä tullaan laskuttamaan. Sukeltajaliitto veloittaa toteutuneet 

kustannukset seuralta jälkikäteen, kun todelliset kulut ovat selvillä.  

• Kilpailuissa uimarit ja valmentajat sitoutuvat noudattamaan Sukeltajaliiton eettisiä sääntöjä sekä voimassa 

olevaa antidoping ohjelmaa. 

Kilpailuihin ilmoittautuminen 

• World cup kilpailuihin ilmoittautuminen hoidetaan kootusti räpyläuintivaliokunnan kautta. Ilmoittautumisen 

kilpailuihin voi hoitaa kuka tahansa valiokunnan jäsenistä. Ilmoittautumisdokumentit löytyvät CMAS:n 

kilpailukalenterista kyseisen kilpailun tiedoista. Tämä osallistumisdokumentti tulee toimittaa viimeistään 

viikkoa ennen ilmoittautumisajan päättymistä valiokunnalle täytettynä tai riittävillä tiedoilla, joilla 

ilmoittautuminen onnistuu.  

• Hotellit ja matkavaraukset, lentokenttäkuljetukset kohteessa hoidetaan seuroittain tai valiokunnan 

avustuksella. 

Teemu Salo 
Sukeltajaliitto ry  
Räpyläuintivaliokunta 
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