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HYLKÄISYSYYT TARKEMMIN 
 

LÄHTÖ 

SW 4.4 – Liikkuminen ennen lähtömerkkiä. 
Jokainen uimari, joka liikkuu ennen lähtömerkkiä, hylätään. 
 

VAPAAUINTI 

SW 5.1 – Väärä uintityyli sekauinnin vapaauintiosuudella. 
Vapaauinti merkitsee sitä, että kilpailija saa uida mitä uintitapaa tahansa, paitsi sekauinnissa 
ja sekauintiviestissä, jossa vapaauinti merkitsee mitä muuta tahansa uintitapaa paitsi selkä-, 
rinta- tai perhosuintia.  
 
SW 5.2 – Ei kosketusta seinään käännöksessä. 
Uimarin täytyy jokaisen altaanmitan jälkeen ja maalissa koskettaa seinää jollain 
kehonosallaan.  
 
SW 5.3 – Sukellus yli 15 metriä lähdön/käännöksen jälkeen. 
Uimarin jonkin kehonosan täytyy rikkoa veden pinta uinnin ajan. On kuitenkin sallittua 
sukeltaa käännöksen aikana ja 15 metriä käännöksen ja lähdön jälkeen.  
 

SELKÄUINTI 

SW 6.1 – Jalat eivät koskettaneet lähdössä seinää/paneelia. 
Jalkoja ei saa asettaa ajanottopaneelin reunan yli lähdössä.  
 
SW 6.2 – Uintia vatsallaan. 
Lähdön ja käännöksen jälkeen uimarin tulee ponnistaa irti ja uida selällään koko uinnin ajan 
paitsi suorittaessa käännöstä (kohta SW 6.4 mukaisesti).  
 
SW 6.3 – Sukellus yli 15 metriä lähdön/käännöksen jälkeen. 
SW 6.3 – Sukellus uidessa / maaliin tultaessa. 
Uimarin jonkin kehonosan täytyy rikkoa veden pinta uinnin ajan. On kuitenkin sallittua 
sukeltaa käännöksen aikana ja 15 metriä käännöksen ja lähdön jälkeen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
SW 6.4 - Käännös ei alkanut heti vatsalleen kääntymisen jälkeen.  
SW 6.4 - Käännös ei alkanut käsivedon päätyttyä. 
SW 6.4 - Ei kosketusta seinään käännöksessä. 
Käännöksen aikana uimarin jonkun kehon osan täytyy koskettaa seinää omalla radallaan. 
Uimari voi käännöksessä poiketa normaalista selkäuintiasennosta vatsalleen, jonka jälkeen 
hän voi vetää jatkuvan käsivedon yhdellä kädellä tai jatkuvan samanaikaisen käsivedon 
molemmilla käsillä käännöksen aloittamiseksi. Uimarin täytyy olla palannut 
selkäuintiasentoon irrotessaan seinästä.  
 
SW 6.5 – Maaliintulo vatsallaan.  
Maaliin tullessa uimarin täytyy koskettaa seinää selkäuintiasennossa omalla radallaan.  
 

RINTAUINTI 

SW 7.1 – Pää ei rikkonut vedenpintaa ennen toisen käsivedon leveintä kohtaa lähdön / 
käännöksen jälkeen.  
SW 7.1 Enemmän kuin yksi perhosuinnin potku ennen 1. rintauinnin potkua. 
Lähdön ja jokaisen käännöksen jälkeen, uimari saa ottaa yhden käsivedon täydellisesti taakse 
jalkoihin asti, jonka aikana uimari voi olla sukelluksissa. Uimari saa suorittaa yhden 
perhosuinnin potkun missä vaiheessa tahansa lähdön ja jokaisen käännöksen jälkeen ennen 
ensimmäistä rintauinnin potkua. Pään pitää rikkoa veden pinta ennen kuin kädet kääntyvät 
sisäänpäin toisen vedon leveimmässä kohdassa. 
 
SW 7.2 - Uintia selällään. 
SW 7.2 - Eriaikaisia käsiliikkeitä tai liikkeet eri horisontaalisessa tasossa. 
SW 7.2 - Käsiliikkeet eivät samassa vaakasuorassa tasossa. 
SW 7.2 - Väärä uintisykli (=1 käsiveto, 1 potku) paitsi käännöksessä / maaliin tullessa. 
Lähdön ja käännöksen jälkeen vartalon on oltava ensimmäisen käsivedon alkamisesta lukien 
vatsallaan. Missään vaiheessa ei saa kääntyä selälleen, paitsi käännöksessä seinä kosketuksen 
jälkeen, jolloin uimari voi tehdä käännöksen haluamallaan tavalla edellyttäen, että hän on 
vatsallaan irrotessaan seinästä. Lähdöstä alkaen koko uinnin ajan uintiliikkeet tulee suorittaa 
järjestyksessä yksi käsiveto, yksi potku. Kaikki käsiliikkeet on tehtävä yhtäaikaisesti ja 
samassa vaakasuorassa tasossa ilman poikkeavia liikkeitä. 
 
SW 7.3 Eriaikainen käsien palautus. 
SW 7.3 Kyynärpäät vedenpinnan yläpuolella uidessa. 
SW 7.3 Käsiveto ohi lantiolinjan (pl. lähdön/käännöksen jälk.). 
Kädet on työnnettävä rinnalta eteenpäin samanaikaisesti veden pinnassa, sen ala- tai 
yläpuolella. Kyynärpäiden täytyy olla veden alla paitsi viimeisen käsivedon aikana käännöstä 
ennen, käännöksen aikana ja maaliin tultaessa. Käsiveto on tehtävä veden pinnalla tai sen alla. 
Käsiä ei saa viedä taakse ohi lantiolinjan paitsi ensimmäisen vedon aikana lähdössä ja 
käännöksessä. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
SW 7.4 Eriaikaisia jalkaliikkeitä tai liikkeet eri horisontaalisessa tasossa. 
SW 7.4 Pää ei rikkonut vedenpintaa uintisyklin (käsiveto ja potku) aikana. 
Jokaisen täyden käsiveto- ja potkujakson aikana uimarin pään täytyy jonkun osan rikkoa 
veden pinta. Kaikki jalkaliikkeet on suoritettava yhtäaikaisesti ja samassa vaakasuorassa 
tasossa ilman poikkeavia liikkeitä. 
 
SW 7.5 Jalkaterä sisäänpäin potkussa. 
SW 7.5 Perhosuinnin potku (pl. lähdön/käännöksen jälk.) 
Potkussa jalkaterät on käännettävä ulospäin taakse potkun aikana. Saksipotku, vapaauinnin 
potku tai alaspäin suuntautuva perhosuinnin potku on kielletty paitsi kohdan SW 7.1 
mukaisesti. Vedenpinnan rikkominen jalkaterillä on sallittu, ellei sitä seuraa alaspäin 
suuntautuva perhosuinnin potku. 
 
SW 7.6 Yhden käden tai kädet päällekkäin / eriaikainen kosketus seinään käännöksessä / 
maaliin tultaessa. 
Käännöksiin ja maaliin tultaessa kosketuksen on tapahduttava molemmin käsin 
samanaikaisestikädet erillään, joko veden pinnassa, sen ylä- tai alapuolella. Viimeisellä 
vedolla ennen maaliintuloa tai käännöstä käsiveto ilman sitä seuraavaa potkua on sallittu. Pää 
voi painua veden alle viimeisen käsivedon jälkeen ennen kosketusta, edellyttäen, että se on 
rikkonut vedenpinnan jossain vaiheessa viimeisen täydellisen tai epätäydellisen käsiveto-
potkujakson aikana, joka edeltää kosketusta.  
 

PERHOSUINTI 

SW 8.1 Uintia selällään (paitsi käännöksen aikana). 
Lähdön ja käännöksen jälkeen vartalo on pidettävä ensimmäisen käsivedon alkamisesta 
lukien vatsallaan. 
 
SW 8.2 Käsien palautus ei tapahtunut veden pinnan yläpuolella. 
SW 8.2 Eriaikainen käsien palautus. 
SW 8.2 Eriaikainen käsiveto vedenpinnan alapuolella. 
Molemmat kädet on vietävä eteen yhtaikaa veden pinnan ylitse ja vedettävä taakse 
samanaikaisesti veden alla koko uinnin ajan paitsi, kun SW 8.5on voimassa. 
 
SW 8.3 Eriaikaisia jalkaliikkeitä. 
SW 8.3 Rintauinnin potku. 
Jalkojen kaikkien ylös-alasliikkeiden täytyy olla samanaikaisia. Jalkojen tai jalkaterien ei 
tarvitse olla samalla tasolla, mutta niiden asento suhteessa toisiinsa ei saa vaihdella. Rinta-
uinnin potkuliike ei ole sallittu. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
SW 8.4 Yhden käden tai kädet päällekkäin / eriaikainen kosketus seinään käännöksessä / 
maaliin tultaessa. 
Käännökseen ja maaliin tultaessa kosketuksen on tapahduttava molemmin käsin 
samanaikaisesti kädet erillään joko veden pinnassa, sen ylä- tai alapuolella. 
 
SW 8.5 Sukellus yli 15 m lähdön / käännöksen jälkeen 
SW 8.5 Sukellus uidessa 
SW 8.5 Ylimääräinen käsiveto sukelluksissa lähdön / käännöksen jälkeen 
Lähdössä ja käännöksessä uimari saa suorittaa veden alla yhden tai useampia potkuja ja 
yhden käsivedon, jolla uimarin on tultava pintaan. Lähdön ja käännöksen jälkeen uimari saa 
sukeltaa korkeintaan 15 metriä. 

SEKAUINTI 

SW 9.1 Väärä lajijärjestys (PU, SU, RU, VU ¼ kutakin). 
Sekauinnissa uidaan neljä eri lajia tässä järjestyksessä: perhosuinti, selkäuinti, rintauinti ja 
vapaauinti. 
 
SW 9.2 Uintia selällään VU-osuudella 1. potkun tai vedon jälkeen. 
Vapaauintiosuudella uimarin täytyy olla vatsallaan paitsi suorittaessaan käännöstä. 
 
SW 9.3 Viestijoukkueen väärä uintijärjestys (SU, RU, PU, VU ¼ kutakin). 
Sekauintiviestissä uimarit uivat neljä uintilajia tässä järjestyksessä: selkäuinti, rintauinti, 
perhosuinti ja vapaauinti. 
 
SW 9.4 Uintiosuus ei päättynyt ao. lajin mukaisesti PU / SU / RU / VU. 
Jokainen uintiosuus täytyy päättää asianomaisen uintilajin sääntöjen mukaisesti. 
 

MUU SYY 

SW 10.2 Ei suorittanut koko matkaa yksin uidessaan. 
 
SW 10.3 Ei pysynyt koko matkaa omalla radallaan. 
 
SW 10.4 Käännöksessä ei kosketusta seinään. 
SW10.4 Kävely/ponnistaminen altaan pohjassa. 
 
SW 10.5 Seisominen altaan pohjassa (paitsi VU tai SKU:n VU-osuus). 
Pohjassa seisominen vapaauinnissa ja sekauintiviestin vapaauintiosuudella on sallittua, mutta 
käveleminen on kiellettyä. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
SW 10.6 Köydestä vetäminen. 
 
SW 10.7 Toisen kilpailijan estäminen / häiritseminen. 
 
SW 10.8 Kielletty varuste tai vartalon teippaus. 
Uimari ei saa kilpailuissa käyttää sellaisia apuvälineitä, jotka voisivat lisätä hänen nopeuttaan, 
kellumiskykyään tai kestävyyttään (esimerkiksi räpyläkäsineitä, räpylöitä, kuminauhoja, 
liimautuvia materiaaleja ym.). Uimalasien käyttö on sallittu. Kaikenlainen vartalon 
teippaaminen on kiellettyä, ellei FINA:n urheilulääketieteellinen komitea ole sitä hyväksynyt. 
 
SW 10.9 Altaaseen meneminen erässä, johon ei kuulu. 
 
SW 10.11 Vaihtorikko. 
Viestijoukkueen uinti on hylättävä, mikäli joku sen uimareista syyllistyy vaihtorikkoon. 
Vaihtorikoksi katsotaan, kun lähtemässä olevan uimarin jalat irtoavat lähtökorokkeesta 
ennen kuin saapumassa oleva uimari ehtii koskettaa seinää. 
 
SW 10.12 Altaaseen uudelleen meno ennen kuin kaikki joukkueet ovat maalissa. 
Viestijoukkueen uinti hylätään, jos joku muu sen uimareista kuin asianomaisen osuuden 
uimari menee kilpailualtaaseen ennen kuin kaikki joukkueet ovat maalissa. 
 
SW 10.13 Viestijoukkueen väärä uintijärjestys. 
 
SW 10.14 Toisen kilpailijan estäminen/häiritseminen viestissä tai viivyttely. 
 
SW 10.16 Kirittäminen. 
 
 
Uinnin säännöt: 
 
https://www.uimaliitto.fi/uinti/saannot/ 
 


