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Kohtunike kohustused & õigused
Iga võistluse korralduses osaleva vabatahtliku või kohtuniku eesmärgiks on tagada võistluse aus,
erapooletu ja ohutu korraldus ning positiivne võistlusmeeleolu.
1. Arendada Teie oskuste ja teadmiste baasi ujumiskohtunikuna.
2. Anda Teile ülevaade iga ujumisstiili võistlusreeglite kohta.
3. Kirjeldada basseini ääres olevate erinevate ujumiskohtunike rolle ja peamisi ülesandeid.
https://www.youtube.com/watch?v=dPKjdyQ5e-M

FINA võistlusmäärused, mida peate teadma
https://www.fina.org/content/fina-rules-regulations
http://www.swimming.ee/dokumendid/fina-reeglid/
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Põhikiri

SW 2.1 Referii
SW 2.1.1 Referiil on kõigi ametnike tegevuse üle täielik kontroll ja mõjuvõim, mille abil ta kiidab
heaks nende määramisi ning juhendab neid kõigis antud võistlustega seotud küsimustes või
määrustikes. Ta tagab kõigi FINA reeglite ja otsuste täitmise ning teeb otsused kõigis küsimustes, mis
puudutavad kokkutulnute tegelikku käitumist, ala või võistlust ja lõplikku lahendust osas, mida
reeglid ei kajasta.
SW 2.1.2 Referii võib võistlustesse mistahes hetkel sekkuda, tagamaks FINA reeglite järgimist, ja ta on
otsustaja kõigis protestides seoses käimasoleva võistlusega.
SW 2.1.3 Kui kasutatakse finišikohtunikke ilma kolme (3) digitaalstopperita, otsustab vajaduse korral
referii kohtade üle. Automaatse ajavõtu seadme olemasolu korral ja kasutamisel tuleb selle osas
konsulteerida vastavalt punktis SW 13 öeldule.
SW 2.1.4 Referii tagab selle, et kõik vajalikud ametnikud oleksid võistluse ajal oma kohtadel. Ta võib
määrata igale puuduvale, tegevusvõimetule või mittetõhusaks peetud ametnikule asendaja. Ta võib
vajaduse korral määrata ka täiendavaid ametnikke.
SW 2.1.5 Iga ala alustamisel annab referii võistlejatele märku lühikese vilede seeriaga, kutsudes neid
võtma ära kõiki riietusesemeid peale ujumisriiete, millele järgneb pikk vile, mis tähendab, et
võistlejad peavad võtma sisse kohad stardiplatvormidel (või seliliujumise ja kombineeritud
teateujumise korral minema otse vette).
Teine pikk vile peab viima seliliujumise ja kombineeritud teateujumise ujujad viivitamatult
stardipositsioonidele.
Kui ujujad ja ametnikud on stardiks valmis, annab referii lähetajale väljasirutatud käega märku, et
ujujad on lähetaja kontrolli all. Käsi peab jääma välja sirutatuks hetkeni, mil start on antud.
SW 2.1.6 Enne stardisignaali valelähte diskvalifitseerimisel peavad selles olema veendunud ja seda
kinnitanud mõlemad, nii starter kui ka referii.
SW 2.1.7 Referii diskvalifitseerib iga ujuja mistahes reeglite rikkumise korral, mida ta isiklikult
täheldanud on. Referii võib iga ujuja diskvalifitseerida ka iga rikkumise korral, millest talle on
teatanud teised volitatud ametnikud.
Kõigi diskvalifitseerimise juhtude kohta teeb otsuse referii.
Referii kõige olulisemad töövahendid - FINA Handbook, vile, pastakas, termomeeter + selge mõistus
Võib tühistada ükskõik millise võistlusel oleva kohtuniku otsuse.
Otsustab siis, kui kohtunike arvamused lahknevad ning võib sekkuda võistlusesse igal ajal, et tagada
FINA kehtestatud reeglite järgmine.
Annab starterile väljasirutatud käega märku ning jääb seda hoidma, kätt alla lastes aga katkestab
stardi.
Rekordiürituse jaoks (välja arvatud Maailma Rekordid) võib määrata lisaajamõõtjaid.
Kui automaatses või poolautomaatses ajavõtusüsteemis esineb ilmne tõrge, siis referii peab koheselt
välja selgitama ja kindlaks tegema, kas ujuja finišeeris reeglitepäraselt ja/või oli see ajavõtusüsteemi
häire.
Võib keelata kellahelina, pasuna või mõne muu mürategeva eseme kasutamise võistluse ajal.

Kui võistluse korraldus lubab, siis võib alustada 50m basseini puhul startida ka basseini teisel poolel.
Proteste rahuldab ainult referii.
Referii peab olema pädev oma otsustes.
Referiil on lõplik otsustusõigus.
Kui referii leiab, et ujuja ei eksinud võistlusmääruste vastu või on ebaõiglaselt diskvalifitseeritud, siis
referii tühistab selle.
Referii omadused:











Teadmised
Kogemused
Õiglane
Terane
Distsiplineeritud
Korrektne
Korrektselt riides
Meeldiv & enesekindel
Hea suhtleja
Administratiivsed oskused

Enne võistlust:
Arutage võistluse korraldajaga läbi igasugused erinõudmised.
Saabuge kohale vähemalt tund aega enne võistlust, et:
•
Teha eelkontroll Orgkomiteega
•
Kontrollida üle kohtunike nimekiri & ülesanded, jaga välja paberid
•
Kontrollida üle võistluspaik – stardipukid, lipud, valestardi nöör, rajaköied, veetase & vool,
basseini valgustatus
•
Vajadusel rääkida treeneritega
•
Korraldada tehniline koosolek, et instrueerida kohtunikke
•
Leppida starteriga kokku asukohad basseinis
Kohtunikega kohtumine.
Võistlusel osalevate kohtunikega koosolek (nende ülesannete määramine, instrueerimine ja
võistlusmääruste läbiarutamine, et kõigil oleks ühine arusaam)
Ohutuse tagamine võistlusel
Võistkonna esindajatega kohtumine:
Võistlusega seotud info jagamine - mahavõtmised, parandused
Võimalike tingimuste muutuste selgitamine

Võistluse ajal:
Jälgi, et kohtunikud teeksid oma tööd
Jälgi, et võistlus toimub vastavalt reeglitele
Tegele küsimustega, mis reeglitega pole sätestatud
Pärast võistlust:
Kontrolli & allkirjasta rekordite sertifikaadid (tiitlivõistlustel)
Kohtunikega koosolek
Võib lahkuda peale protestide esitamise tähtaja möödumist (30 minutit peale võistlusosa lõppu)
Vastutab:
Starter / Lähetaja
Otsene suhtlemine ujujatega
Loob õhkkonna õiglaseks stardiks kõigile võistlejatele

Starter
Protokoll:
•
•
•
•
•

Stardid
Seliliujumise stardid
Valestardid (start enne stardisignaali)
Starteri & Referii positsioonid
Parasportlaste stardid

SW 2.3 Starter
SW 2.3.1 Lähetajal on enne võistluse algust täielik kontroll ujujate üle hetkest, kui referii ujujad talle
üle annab (SW 2.1.5). Start tuleb anda vastavalt punktile SW 4.
SW 2.3.2 Lähetaja kannab ujuja kohta referiile ette, kui ujuja viivitab stardiga, ei allu teadlikult
mõnele käsule või käitub stardi ajal muul viisil valesti, kuid vaid referii võib ujuja taolise viivituse,
tahtliku käsule mitteallumise või valesti käitumise eest diskvalifitseerida.
SW 2.3.3 Lähetajal on õigus otsustada selle üle, kas start on aus. Vaid referii võib muuta starteri
otsust.
SW 2.3.4 Mingi ala alustamisel seisab lähetaja basseini kõrval ligikaudu viis meetrit basseini
stardiservast, kus ajamõõtjad saavad stardisignaali näha ja kuulda ning ujujad stardisignaali kuulda.
Pea meeles:
SW 2.1.6 Enne stardisignaali valelähte diskvalifitseerimisel peavad selles olema veendunud ja seda
kinnitanud mõlemad, nii starter kui ka referii.

SW 2.2 Järelvaataja
SW 2.2.1 Kohtunik jälgib automaatset ajamõõtmist, k.a. video ajavõttu.
SW 2.2.2 Kohtunik vastutab tulemuste kontrollimise eest arvuti väljatrükkidelt.
SW 2.2.3 Kohtunik vastutab teateujumiste teatevahetuste väljatrüki kontrollimise ja referiile
enneaegsetest äratõugetest teatamise eest.
SW 2.2.4 Kohtunik võib enneaegse äratõuke kinnitamiseks üle vaadata video ajavõtu.
SW 2.2.5 Kohtunik kontrollib pärast eelujumisi või finaale üle loobumised, kannab tulemused
ametlikele vormidele, koostab loetelu kõikidest uutest püstitatud rekordidest ning peab vajadusel
arvet punktide üle.

Sekretariaat (välja arvatud OM ja MM)
SW 2.12.1 Peasekretär vastutab arvutiväljatrükkidel olevate tulemuste või referiilt iga ala kohta
saadud tulemuste ja kohtade kontrollimise eest. Peajamärkija viibib juures, kui referii tulemustele
alla kirjutab.

SW 2.12.2 Sekretärid kontrollivad peale eelvõistlusi või finaale võistlustest loobumisi, sisestavad
tulemused ametlikele vormidele,panevad kirja kõik uued püstitatud rekordid ja hoiavad vajadusel
punktisummad alles.

SW 2.4 Vahetuse ametnik / stardikorraldaja
SW 2.4.1 Vahetuseametnik kogub võistlejad enne igat ala kokku.
SW 2.4.2 Vahetuseametnik teatab referiile igast rikkumisest, mida ta seoses reklaamiga märganud on
(GR 6), ja sellest, kui ujuja ei ole kutsumise peale kohal.
NB! ujumisriiete nõuetele vastavuse ja sponsorreklaamide kontroll

Vahetuste registreerimise ruumi (call room) ülesanded
Ujumisriiete kontroll – ainult üks, ei mingit teipi kehal ega ujumisriietusel
Reklaamide kontrollimine – logod
Teibi kasutamine reklaamiga seotud rikkumiste varjamiseks
Akrediteeringute kogumine
Poolfinaalide ja finaalide rinnanumbrid
Ka reklaam kõrvaklappidel tuleb kinni teipida

Ujumisriided
Üks (1) sponsori logo ja üks (1) tootja logo
Maksimaalse suurusega 30cm2

Riik

Tootja

Lipp

Sponsor

Ainult üks logo

Ei tohi olla struktuurne

Vahetuste registreerimise ruumi infrastruktuur

SW 10.8

Ei mingit teipi kehal, ei ”powerbands”, ei liimaineid

SW 2.5 Pöördekohtunike vanem
SW 2.5.1 Pöördekohtunike vanem tagab selle, et pöördekohtunikud täidaks oma ülesandeid võistluse
ajal.
SW 2.6 Pöördekohtunikud
SW 2.6.1 Üks pöördekohtunik määratakse iga raja juurde basseini mõlemasse otsa, et kindlustada
ujajate poolt kehtivate reeglite järgimist peale starti, igas pöördes ja finišis.

SW 2.6.2 Stardipoolse pöördekohtuniku pädevus algab stardisignaalist kuni esimese käetõmbe
sooritamiseni, välja arvatud rinnuliujumine, kus selleks on teine käetõmme.
SW 2.6.3 Igal pöördel algab pöördekohtuniku pädevus viimase käetõmbe algusest enne seina
puudutamist ja lõpeb esimese käetõmbe sooritamisega peale pööret, välja arvatud rinnuliujumine,
kus selleks on teine käetõmme.
SW 2.6.4 Finišipoolse pöördekohtuniku pädevus algab viimase käetõmbe algusest enne seina
puudutamist.
SW
2.6.5 Kui
kasutatakse
seliliujumise stardi jalatugesid,
paigaldama ja eemaldama stardipoolne pöördekohtunik.

peab

need

SW 2.6.6 800 ja 1500 meetri pikkuste distantsidega individuaalaladel protokollivad kõik
pöördekohtunikud stardi ja pöörde poolel ujuja poolt läbitud ujulapikkuste arvu tema rajal. Ujujat
tuleb informeerida veel ujuda jäänud ujulapikkuste kohta, näidates talle “ringikaarte” paaritute
numbritega pöörde poolel. Kasutada võib ka elektroonilisi seadmeid, sealhulgas veealust ekraani.
SW 2.6.7 Kõik basseini stardipoolses otsas asuvad pöördekohtunikud annavad hoiatava signaali, kui
nende rajal ujuval ujujal on 800 ja 1500 meetrise distantsiga individuaalaladel jäänud finišini ujuda
kaks pikkust pluss viis (5) meetrit. Seda signaali võib korrata ka peale pööret, kuni ujuja on jõudnud
viie (5) meetri märgini rajaköiel. Seda hoiatussignaali võib anda vile või kellaga.
SW 2.6.8 Kõik basseini stardipoolses otsas asuvad pöördekohtunikud jälgivad teatealade korral, kas
startiv ujuja on kontaktis stardiplatvormiga hetkel kui eelmine ujuja on stardipoolse otsa seina
puudutanud. Kui olemas on automaatseadmed, mis hindavad teateujumiste äratõuked, tuleb neid
kasutada vastavalt punktile SW 13.1
SW 2.6.9 Pöördekohtunikud teatavad referiile mistahes rikkumistest allkirjastatud kaartidel, kus on
kirjas ala, raja number ja rikkumine.

SW 2.7 Stiilikohtunikud
SW 2.7.1 Stiilikohtunikud asuvad basseini mõlemal küljel.
SW 2.7.2 Kõik stiilikohtunikud tagavad selle, et järgitaks kõiki antud ujumisstiiliga seotud ja antud ala
jaoks kehtivaid reegleid ning jälgivad pöördeid ja finišeerimisi, abistamaks pöördekohtunikke.
SW 2.7.3 Stiilikohtunikud teatavad referiile mistahes rikkumisest allkirjastatud kaartidel, kus on kirjas
ala, raja number ja rikkumine.
Finišikohtunikud
Finišikohtunikke võib vaja minna sellistel võistlustel, kus pole automaatset ajavõtusüsteemi ja raja
kohta on vähem kui kolm ajamõõtjat.
Sel juhul finišikohtunik kirjutab finišeerijate järjestuse.
Pea meeles, et võistlustel igal rajal peab olema vähemalt 1 ajamõõtja. Vajadusel täidavad
pöördekohtunikud finišikohtuniku ülesandeid.
Reservid
Tuleks määrata mitu kohtunikku reservi Diskvalifitseerimise puhul asendab reservis olnud kohtunik
pöördekohtunikku niikaua kui pöördekohtunik pabereid täidab.
Reservis olnud kohtunikud peavad alati valmis olema asendama ükskõik milliseid kohtunikke – välja
arvatud Referiid ja Starterit.
SW 12 Maailmarekordid
Maailmarekordid ja Juunioride maailmarekordid:
A)

Pikaraja võistlused – 50m bassein - juunioridel alates 01/04/2014

B)

Lühiraja võistlused – 25m bassein – juunioridel alates 01/01/2015

Reegleid ja eeskirju käsitletakse SW 12

FINA Kohtunike nimekiri
Ujumine:
•

2 nimekirja –Referiid & Starterid

•

3 Referiid & 2 Starterit Föderatsiooni kohta

•

FINA MM & OM korraldajatel 8 Referiid

•

List No. 18

01/01/2015 – 31/12/2018

•

List No. 19

01/01/2017 – 31/12/2020

•

Kriteeriumid: Referii või Starter minimaalselt 2 kohalikel meistrivõistlustel 4 aasta jooksul

Tehniliste ametnike maksimaalne vanus (kohtunikud, starterid ja referiid) FINA meistrivõistlustel või
FINA võistlustel, välja arvatud Masters ja veepall, on kuuskümmend viis (65) aastat enne taotluse
esitamist FINA kohtunike nimekirja

FINA võistluse kohtunikud

MM – 25 kohtunikku

OM – 21 kohtunikku

Ameerika

6

5

Euroopa

9

9

Aasia

4

3

Aafrika

3

2

Okeaania

3

2

Korraldaja

8

8

Kriteeriumid:
FINA nimekirjas. Peab olema kohtunik Kontinentaalsetel meistrivõistlustel (välja arvatud korraldaja)
MM:

Majutus

OM:

Reis & majutus

FINA Punktitabelid
FINA punktitabeli abil saab võrrelda erinevate alade tulemusi.
FINA punktitabel määrab punktid ujumistulemustele, rohkem punkte saavad maailmaklassi
tulemused nagu 1000 või üle selle, vähem punkte saavad aeglasemad sooritused.
Põhiajad määratakse igal aastal vastavalt viimastele FINA poolt kinnitatud maailmarekordi aegadele.
Lühiraja (SCM) võistluste tulemuste kuupäev on 31. august.
Pikaraja (LCM) võistluste tulemuste kuupäev on aasta lõpus (31. detsember).
Vaata FINA kodulehelt:
www.fina.org/content/fina-points Points Tables and Points Calculator
Kohtunike tööülesanded basseinis
Professionaalne kohtunik:
Olla kohtunik?
 Austus
 Rõõm
 Emotsioonid
 Töö
Me oleme noorte jaoks... ja ka tšempionide jaoks

Ujumise kui spordiala jaoks
Naudib osalemist
Peab teadma reegleid
Annab endast maksimumi
On neutraalne
Järgib võistlusreegleid
“Ma arvan või ma kuulsin” pole aktsepteeritavad
On valmis kuulama
Ei karda öelda “Ma eksisin”
Valmis aktsepteerima Referii otsust
Kohtleb kõiki ujujaid võrdselt
Ei eelda midagi
Kohtunikud teevad oma tööd mõistmise ja austusega. Kohtunikud on ujujatele ja treeneritele
kergesti ligipääsetavad läbi Referii soovi korral teada rikkumiste põhjuseid
Kohtunikud kontrollivad alati oma tegevust
Välimus, riietus, basseinis liikumine, käitumine, žestid peavad olema läbimõeldud ja lugupidavad
Hoolitse selle eest, et bassinis valitseks sõbralik ja sportlik õhkkond Säilita alati väärikus
Ole tähelepanelik & jäta endast tõsine mulje
Pealtvaatajad jälgivad teid ka siis kui te istute!
Ootab ja naudib võistlustel kohtunikuks olemist
Tagab selle, et kõik vajalik oleks olemas ning võistlus on turvaline ja õiglane
Kuulab ja arvestab ka teiste seisukohtadega
Erapooletu kõigi ja kõige suhtes
Tasakaalukas
Sujuv koostöö teiste kohtunikega (ühtne meeskond), et tagada võistlusel selline meeleolu, kus
sportlased tahavad osaleda
Kui teatad võistlusmääruse rikkumisest – sõnasta see korrektselt – pane kirja selliselt, et see vastaks
võistlusmäärustes olevale kirjeldusele, mitte ümberjutustus oma sõnadega.
Kasuta FINA Swimming Rule Quick Reference kaarti
Ole valmis ning oma julgust vajadusel teha karme otsuseid!
Valmistu sissemarssimiseks
Line up – vastavalt kohtunike koosolekul toimunud instruktaažile

Riietus:
Pluus
Pikad püksid / lühikesed püksid
Jalanõud & sokid
Või korraldaja poolt antud varustus
Ettevalmistus:
Ole teadlik võistluse ajakavast ja aladest
Vaata üle võistlusmäärused
Korda üle peamised võistlusmääruste rikkumised
Tuleta meelde rikkumiste kirjalik esitamisviis ja -vorm
Tea, kus kohtunike koosolek toimub
Tutvu enne basseiniga (tualetid, riietusruumid, kus on sissepääs, kus väljapääs)
Akrediteerimisprotseduur (foto) Transport basseini
Kohtunike sissemarssimise protseduur
Kus istuda, kus seista
Kuna püsti tõusta, kuna istuda
Istu kohe kui oled oma töö lõpetanud peale igat vahetust
Teata varakult, et tuled kohtunike koosolekule
Ole õigel ajal alati kohal
Tule varakult kohale
Võistluse ajal:
Keskendu oma tegevusele
Ole tegevusele võimalikult lähedal Ära vaheta radasid (me usaldame sind)
Ole korrektne
Istu mitte ära lama toolil
Anna kiiresti ja koheselt teada kas pöördekohtunike vanemale või referiile
Istu koheselt ning korrektselt peale igat vahetust
Seadke kõik valmis iga sportlase jaoks
Vaata, et toolid, veekausid, kastid – oleksid ühel joonel

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=p-0rZ10SyBk

