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SM-KILPAILU
Laitesukelluksen taitokilpailut Suomen Mestaruuskilpailuna
Allasolosuhteissa tapahtuvaa kilpailua voidaan kutsua Halliralliksi.

voi

olla

avovesi-

tai

hallikilpailu.

JÄRJESTÄMISOIKEUS
Liiton yleisten kilpailumääräysten mukaisesti Liiton toimisto koordinoi laitesukelluksen taitokilpailujen
järjestämistä. SM-kilpailun järjestämisoikeuden myöntää Liiton hallitus. Anomuksessa tulee olla ehdotus
kilpailun ylituomariksi. Järjestäjän tulee olla Liiton jäsen, esimerkiksi jäsenseura, alue tai muu
jäsenistöä edustava yhteenliittymä.

NOUDATETTAVAT SÄÄNNÖT
SM-kilpailussa noudatetaan Liiton yleisiä kilpailumääräyksiä, eettisiä ohjeita ja turvaohjeita.

MITALIT
SM-mitalit jaetaan kolmelle parhaalle. Mitalit tilataan Liiton toimistosta.

KILPAILUN STATUS
SM-arvo saavutetaan, kun kilpailuun osallistuu vähintään 5 paria. SM-kilpailun yhteydessä voidaan järjestää
avoin sarja, jolla ei ole SM-arvoa. Jos SM-kilpailujen osallistujamäärä jää alle 5 pariin, voidaan järjestää vain
avoin kilpailu ilman SM-statusta.

KILPAILUN TALOUS
Järjestäjä laatii kilpailulle budjetin yhteistyössä Liiton toiminnanjohtajan kanssa ja sopii käytännön
järjestelyistä ja työnjaosta esimerkiksi osallistumismaksujen laskuttamisessa. Kaikista tapahtuman tuotoista
ja kuluista tehdään selvitys ja tositteet toimitetaan Liiton kirjanpitoon. Kullekin kilpailulle myönnetään
erikseen tappiotakuu. Saavutettu voitto puolitetaan järjestäjän ja Sukeltajaliiton kanssa.

HALLIRALLIKILPAILUN SÄÄNNÖT JA JÄRJESTÄMISOHJEET
I LAJIN KUVAUS
Laitesukelluksen taitokilpailu (halliralli) on taito- ja sukelluskilpailu, joka suoritetaan parisukelluksena, ja
jossa paineilmalaittein ja kilpailutehtävien määräämin varustein sukelluspari pyrkii selviytymään radan
tehtävistä mahdollisimman vähin virhein.

II ILMOITTAUTUMINEN
Kilpailukutsussa ilmoitetaan, montako osallistujaa voidaan ottaa mukaan, jotta tapahtuma saadaan vietyä
läpi käytössä olevan halliajan puitteissa. Osanottajat kilpailuun hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä,
kuitenkin niin, että jokaisesta seurasta hyväksytään alkuun vain yksi pari, jotta osallistujia on mahdollista
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saada mukaan mahdollisimman monesta seurasta. Jos samasta seurasta ilmoittautuu useampi pari, voidaan
virallisen ilmoittautumisajan päätyttyä ottaa mukaan enemmän kuin yksi pari, jos tilaa on.

III OSANOTTAJAT
Kilpailijoita koskevat vaatimukset ja velvoitteet:
3.1 SM-kilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki Sukeltajaliiton jäsenseurojen jäsenet sekä Liiton
henkilöjäsenet jotka ovat suorittaneet vähintään CMAS yhden tähden tai vastaavan sukeltajan
tutkinnon.
3.2 Jokaisen kilpailijan on vaadittaessa esitettävä ennen kilpailuun rekisteröintiä voimassa oleva
lääkärintodistus ja kilpailijoilla tulee olla Sukeltajaliiton kilpailulisenssi tai Sukeltajavakuutus, joka kattaa
kilpailutoiminnan sekä voimassa oleva sukeltajakortti.
3.3 Kilpailuun osallistuvien kilpailijoiden on:
-noudatettava Sukeltajaliiton turvaohjeita
-noudatettava järjestäjän ja tuomarineuvoston ohjeita
-osallistuttava omalla vastuullaan.
IV KILPAILUVARUSTEET
Kilpailun toimitsijoiden tulee tarkistaa ennen kilpailua, että paineilmalaitteet ovat katsastusmääräysten
mukaisia.
Hallirallikilpailun perusvarustukseen kuuluvat:
• vähintään 6 litran paineilmalaite paineilmalla täytettynä
• perusvälineet: maski, snorkkeli ja räpylät.
Kilpailun järjestäjä ilmoittaa kilpailuohjeessa tarvittavat lisävarusteet.

V KILPAILURATA
Kilpailurata laaditaan tehtäviensä ja vaikeusasteensa puolesta siten, että ratamestarin ihanneajaksi tulee
noin 20 min / pari.
Kilpailutehtäviä varten laadittavat rikesakot tulee määrittää siten, että kilpailua ei voi voittaa uimalla rata
läpi tekemättä annettuja tehtäviä. Kuitenkin sakkojen tulee olla kohtuudessa suoritettaviin tehtäviin.
Tahallinen rastin ohittaminen yrittämättä suorittaa annettuja tehtäviä tulkitaan keskeytykseksi.
VI TIEDOTUSTILAISUUS
Ennen kilpailua järjestetään kilpailijoille tiedotustilaisuus, jossa selvitetään kilpailujen järjestelyasiat, rataa
koskevat tiedot tarvittavilta osin ja arvotaan kilpailujärjestys. Tilaisuuden jälkeen kilpailijat ohjataan
odottamaan kilpailuvuoroaan huoneeseen, josta ei ole näköyhteyttä kilpailurataan.
VII TUOMARINEUVOSTO
7.1 Kilpailua varten muodostetaan tuomarineuvosto, johon kuuluvat:
• kilpailun ylituomari
• kilpailun johtaja
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• kilpailijoiden valitsema edustaja.
SM-kilpailuun ylituomarin hyväksyy Liiton hallitus.
7.2 Tuomarineuvoston tehtävänä on:
• valvoa, että voimassa olevia sääntöjä noudatetaan
• ratkaista riitakysymykset, joista ei ole täsmällisiä säännöksiä
• julistaa osanottaja/t kilpailukelvottomaksi epäurheilijamaisesta käytöksestä kilpailussa
• lisäksi ylituomari tarkistaa ennen kilpailun alkua ratamestarin laatimien rikesakkojen
kohtuullisuuden ja tarvittaessa korjaa niitä.
VIII KILPAILUKELVOTTOMUUS JA VASTALAUSE
8.1 Kilpailijan epäurheilijamaisesta käytöksestä tai sääntöjen vastaisesta toiminnasta voidaan kilpailijaa
rangaista julistamalla hänet kilpailukelvottomaksi.
8.2 Kiistanalaisissa tai vastalauseen aiheuttavissa tapauksissa voi kilpailija esittää tuomarineuvostolle
kirjallisen vastalauseen viimeistään 30 minuuttia tulosten julkistamisen jälkeen. Samalla vastalauseen
tekijän tulee luovuttaa järjestäjille vastalausemaksuna 50 €, joka palautetaan, mikäli vastalause todetaan
aiheelliseksi.

IX TURVATOIMENPITEET
9.1 Kilpailun järjestäjä huolehtii siitä, että kilpailupaikalla on riittävä ensiaputaitoinen henkilöstö.
Käytettävissä tulee olla EA-välineiden lisäksi hapenantolaite.
9.2 Kilpailupaikalla tulee olla hälytysvalmiudessa turvasukeltaja. Myös ratavalvoja voi toimia
turvasukeltajana.

X JÄRJESTÄJÄN VASTUU
Järjestäjää, hänen edustajaansa tai yhteistyökumppaneita, kilpailun johtajaa tai toimitsijoita ei voi asettaa
vastuulliseksi varusteille mahdollisesti aiheutuneista vahingoista tai kilpailijalle tai muille kilpailuun
osallistuneille sattuneista tapaturmista, ellei voida osoittaa niiden johtuneen järjestäjän törkeästä
huolimattomuudesta.
Kilpailija ilmoittautuessaan kilpailuun hyväksyy kaikenlaiset urheilukilpaluihin ja erityisesti vedenalaiseen
toimintaan liittyvät riskit.
XII JÄRJESTELYKONEISTO
Kilpailun järjestäjä nimeää
• kilpailun ylituomarin (pl. SM-kilpailu)
• kilpailun johtajan
• ratamestarin sekä
• tarvittavan määrän toimitsijoita.
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