
Infopaketti ensimmäisiin uintikisoihin valmistautuvalle 
 
Yleistä 
Normaalisti uidaan ikäsarjoissa, esim. Tytöt 9/11/13/15 v. sekä Naiset, ja Pojat 10/12/14/16 v. 
sekä Miehet. Jokainen uintilaji uidaan niin monessa erässä kuin on tarve, ensimmäisessä erässä ui 
hitaimmat ja viimeisessä erässä nopeimmat. Samassa erässä voi olla eri ikäisiä uimareita, erän 
voitto ei siis tarkoita mitään vaan aikojen perusteella katsotaan tulokset ikäsarjoittain. 
 
Keräily 
Hyvissä ajoin ennen lajia johon osallistuu, uimari menee keräilyyn. Siellä keräilyn toimitsijat 
suorittavat nimenhuudon, ja kun kaikki erän uimarit ovat kasassa niin ne viedään seuraavaan 
pisteeseen. Sieltä sitten siirrytään toimitsijan johdolla lähtökorokkeiden taakse, kun edeltävä erä 
on lähtenyt. 
 
Lähtö  
Lähtöön liittyvät rituaalit vapaauinnissa, rintauinnissa, perhosuinnissa ja sekauinnissa: Kun oma 
erä on alkamassa, kilpailun johtaja viheltää pilliin, muutaman lyhyen vihellyksen. Silloin uimari 
siirtyy korokkeen viereen ja on valmis (mahdolliset ylimääräiset vaatteet riisuttu pois, lasit silmillä 
ja lakki päässä). Kun kilpailun johtaja viheltää pitkän vihellyksen, uimarit nousevat korokkeelle ja 
ottavat lähtöasennon. Kun kaikki uimarit ovat lähtöasennossa, lähettäjä komentaa ”Paikoillenne”. 
Tästä komennosta lähtömerkkiin asti on uimarin oltava täysin liikkumatta! Jos uimari liikkuu 
”Paikoillenne” -komennon ja lähtömerkin välillä, hänen suoritus hylätään. Samaten tietysti 
hylätään, jos uimari tekee varaslähdön. 
 
Varusteet 
Huomioikaa, että uimarilla ei saa olla ylimääräisiä varusteita, kuten uimahallin ranneke. Uima-asu, 
lasit ja lakki ovat ainoat sallitut varusteet. 
 
Uima-asusta on olemassa tällainen tärkeä sääntö: nuorilla uimareilla (pojat 13 vuotta ja sitä 
nuoremmat sekä tytöt 12 vuotta ja sitä nuoremmat) uima-asun lahkeen pituus ei saa yltää reiden 
puolivälin alapuolelle. Jos uimarilla on sääntöjen vastainen uima-asu, hänen suorituksensa 
hylätään. Tämän säännön tavoitteena on muun muassa harrastuskustannusten alentaminen ja 
tasavertaisuus, eli että nuorille ei hankittaisi kalliita asuja joilla on suoritusta parantava vaikutus. 
Liitteenä myös Suomen Uimaliiton uima-asu säännöt (suomeksi). 
 
Mukana onkin hyvä olla uimapuku verryttelyyn sekä jokaiseen lajiin kuiva uima-asu, joka 
vaihdetaan päälle aina verryttelyn jälkeen. Uimapuvun päälle puetaan esim. t-paita ja shortsit sekä 
sisäkengät/sandaalit. Nämä riisutaan sitten pois ennen omaa lähtöä.  
 
Ravinto 
Ja vielä hieman ravintoasiaa. Todella tärkeä asia uintikilpailuihin liittyen on nimittäin uimarin 
eväät! Vaikka uimarimme uivat alussa vain pari matkaa per kilpailu, niin he uivat lisäksi ”verraa” 
sekä ennen että jälkeen lajien, joten energiaa kuluu. Jotta jaksaisivat uida lujaa niin he tarvitsevat 
kunnon aamupalan, kevyen lounaan (jos kilpailut alkavat iltapäivällä) ja lisäksi eväitä mukaan 
kisoihin. Ja kun uimahallissa vietetään monta tuntia, niin riittävä veden juominen on luonnollisesti 
myös tärkeää. 
 



Information package for those preparing for the first swimming 
competitions 
 
General 
Normally swimming is in age series, e.g. Girls 9/11/13/15 and Women, and Boys 10/12/14/16 and 
Men. Each type of swimming is swim in as many batches as needed, the slowest in the first batch 
and the fastest in the last. There can be swimmers of different ages in the same batch, so the 
payout of the batch means nothing but the results are viewed by age series based on the times. 
 
Collecting 
In good time before the sport in which he participates, the swimmer goes to the collection. There, 
the collection officers make a name call, and when all the swimmers in the batch are piled up, they 
are taken to the next point. From there, then, under the direction of the trustee, you move behind 
the departure platforms once the previous batch has left. 
 
Start 
Starting rituals in Freestyle, Breaststroke, Butterfly, and Mix: When your own batch is about to 
begin, the race leader will whistle, a few short whistles. Then the swimmer moves to the side of 
the podium and is ready (any extra clothes taken off, goggles and a hat on). When the race 
director whistles a long whistle, the swimmers rise to the podium and take the starting position. 
When all swimmers are in the starting position, the sender commands “To Your Location”. From 
this command to the starting mark, the swimmer must be completely stationary! If the swimmer 
moves between the “To Your Places” command and the start mark, his performance will be 
disqualified. Likewise, of course, it will be disqualified if the swimmer makes a stealth start. 
 
Equipment 
Please note that the swimmer must not have extra equipment, such as a swimming pool 
wristband. Swimsuit, glasses and a hat are the only items allowed. 
 
There is such an important rule for swimwear: for young swimmers (boys aged 13 and under and 
girls aged 12 and under), the length of the leg of a bathing suit must not be less than mid-thigh. If 
a swimmer wears an illegal swimsuit, his performance will be disqualified. The aim of this rule is, 
among other things, to reduce the cost of hobbies and to ensure equality, ie that young people are 
not provided with expensive clothes that have a performance-enhancing effect. Also attached are 
the Finnish Swimming Association's swimwear rules (in Finnish). 
 
It is good to have a swimsuit for warm-up and a dry swimsuit for each sport, which is always 
changed after the warm-up. For example, a t-shirt and shorts as well as inner shoes / sandals are 
worn over the swimsuit. These are then stripped off before your own departure. 
 
Food 
And a little more nutrition. The really important thing about swimming competitions is the 
swimmer's lunch! Although our swimmers only swim a couple of trips per race in the beginning, 
they also “swim” both before and after the sport, so energy is expended. In order to swim hard, 
they need a decent breakfast, a light lunch (if the races start in the afternoon) and also snacks to 
the races. And when you spend many hours in the swimming pool, it is naturally also important to 
drink enough water. 


