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Tuomareille, valmentajille ja kilpailunjärjestäjille

Alkuperäiset ohjeet AKRO tuomarityöryhmä
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1. Johdanto
Valmentajille:
Tästä ohjeistuksesta löydät tiedot tuomaripaneelien kokoonpanoista, tuomarien
esteellisyyssäännöstä ja tuomarivelvoitteesta, eli siitä kuinka monta tuomaria kilpailuissa
tulee olla kilpailevia voimistelijoita kohden sekä ohjeistuksen laiminlyömisen sanktioista.
Löydät lisätietoja myös valittamiskäytännöstä kilpailun aikana ja sen jälkeen. Katso myös
kilpailusäännöt. Kilpailukorttien laatimista varten on YouTubessa olemassa opetusvideo,
jota kannattaa hyödyntää kilpailukorttien täyttövaiheessa. On tärkeää, että kilpailukortit
ovat asianmukaisesti täytettyjä ja lähetetty tuomaristolle ajoissa kilpailunjärjestäjän
ohjeiden mukaan.
Kilpailunjärjestäjälle:
Tarkasta tästä ohjeistuksesta tuomarisakon suuruus, tuomaripanelien kokoonpanot ja
muut kilpailunjärjestämiseen liittyvät tuomariasiat.
Tuomarille:
Suomen Voimisteluliitto järjestää tuomarikoulutuksia säännöllisesti. Tuomaritaitojen
ylläpitäminen ja sääntöihin perehtyminen on tuomarin omalla vastuulla. Tuomarin tulee
olla hyvin perillä kansainvälisistä säännöistä. Nämä ohjeistukset täydentävät FIG Code of
Pointsia ja kansallisia kilpailusääntöjä käytännön menettelyiden osalta.
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Yleisesti:
Akrobatiavoimistelun säännöt ovat liiton virallisille lajisäännöille alisteisia. Jos lajin oman ja
lajeille yhteisen säännöstön välillä ilmenee ristiriitaa, noudatetaan kaikille lajeille yhteisesti
laadittuja säännöksiä.
Suomen Voimisteluliiton säännöt
http://voimistelu.fi/fi/Liitto/S%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t

Liiton säännöt
Toimintaohjesäännöt
Yleiset kilpailu- ja kurinpitosäännöt
Yleiset lajien voimistelukilpailujen järjestämisohjeet
http://voimistelu.fi/fi/Uutiset-ja-materiaalit/Materiaalit-j%C3%A4senseuroille/Kilpailujenj%C3%A4rjest%C3%A4minen

Kansainvälisen Voimisteluliitoon (FIG) säännöt
http://www.fig-gymnastics.com/site/rules/main

FIG tekniset säännöt, Technical Regulations
FIG eettiset säännöt, Code of Ethics
FIG yleiset tuomarisäännöt, General Judges Rules
Kansainvälisen Voimisteluliiton (FIG) lajikohtaiset säännöt
http://www.fig-gymnastics.com/site/rules/disciplines/acro

ACRO Code of Points ja sen päivitykset (Newsletter & Help Desk)
ACRO Specific Judges’ Rules
Akrobatiavoimistelun kansalliset kilpailukohtaiset säännöt ja kilpailuiden järjestämisohje
http://www.voimistelu.fi/fi/Voimistelu/Akrobatiavoimistelu/Kilpailu/Materiaalit

2. Tuomarien eettiset ohjeet
Tuomareiden tulee noudattaa tämän ohjeistuksen sääntöjä sekä FIG Code of Pointsin
tuomarisääntöjä ja käyttäytyä kilpailutapahtumissa niiden mukaisesti. Arvostelun tulee
tapahtua oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti kaikkia kilpailijoita kohtaan. Tuomarit eivät
saa keskustella valmentajien tai urheilijoiden kanssa kilpailun aikana (poikkeus:
valmentajapalaute, ks. 9. Tuomarilta saatava palaute).
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3. Tuomarien esteettömyysmääritykset
Esteettömyyssäännöstöä noudatetaan erityisen tarkasti lajin SM-kilpailuissa ja
arvokilpailuiden katsastuskilpailuissa. SM-kilpailuissa ei myönnetä poikkeuslupia
tuomaristoon. Muissa kilpailuissa esteettömyyssäännöstöä tulee kunnioittaa, mutta
tuomarilla on mahdollisuus hakea lajiasiantuntijaryhmältä poikkeuslupaa sitä vaativaan
kilpailusarjaan sellaisessa tapauksessa, jossa kilpailun läpivieminen vaarantuu
poikkeuksellisen tuomaritilanteen vuoksi. Poikkeusluvan tulee sisältää tieto sarjasta johon
hän on esteellinen sekä poikkeusluvan hakemisen syy. Lajiasiantuntijaryhmän tulee
myöntää poikkeusluvan ennen kilpailun alkua ja poikkeuslupa tulee julkistaa liiton
internetsivuilla.
Ensimmäisen ja toisen luokan kilpailuissa poikkeuslupia voidaan myöntää joustavammin,
sillä luokissa korostetaan ensisijaisesti sekä kilpailu- että tuomarikokemuksen karttumista
ja kilpailuiden jouhevaa läpivientiä. Mahdollisten poikkeusjärjestelyiden yhteydessä
tuomarien tulee kunnioittaa eettisiä ohjeistuksia.

4. Kilpailuun ilmoitettavat tuomarit / tuomarisääntö
Seuran tulee ilmoittaa kilpailuun aina yksi tuomari 10 voimistelijaa kohden. Velvoite täyttyy
kolmella tuomarilla, vaikka seuralla olisi enemmän kuin 40 voimistelijaa. Jokaisella
tuomarilla tulee olla voimassa oleva tuomarikortti. Seura saa lähettää tuomareita
enemmän kuin suosituksissa on mainittu tuomareiden tuomarikokemuksen kartuttamista
ajatellen. Tarkasta tuomareiden esteettömyyssäännöt.
Jokaisesta puuttuvasta tuomarista järjestäjä veloittaa tuomarisakon.
Katso kohta tuomarisakko sekä vuokratuomarien käyttö.
4.1 Uudet seurat
Lajin parissa vasta aloittaneilla seuroilla tuomarisäännöstä voidaan joustaa enintään
vuoden ajan siitä lähtien kun seura on osallistunut ensimmäisiin akrobatiavoimistelun
kilpailuihin, mutta myös uusien seurojen on tärkeää hyödyntää vuokratuomarikäytäntöä
oman tuomarin puuttuessa, kilpailun sujuvuuden takaamiseksi. Tämän jälkeen
tuomarisääntö astuu voimaan sakkoineen. Uudet seurat voivat myös vuokrata tuomarin
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toisesta seurasta, jolloin seuran tulee kustantaa vuokratuomarilleen ainakin verohallinnon
määräämä päiväraha sekä matkakustannukset.
4.2 Tuomarisakko ja vuokratuomarin käyttö
Tuomarisakko on 100e / puuttuva tuomari. Järjestävä seura veloittaa tuomarisakon
seuralta.
Puuttuvan tuomarin kohdalla pyritään ensisijaisesti järjestämään vuokratuomari.
Vuokratuomarin hankinta, korvausten maksaminen ja käytännön järjestelyt on oman
seuran vastuulla. Vuokratuomarille tulee kustantaa vähintään työntekijän päiväraha (n.
40€) + matkakulut halvimman matkustustavan mukaan.
Tuomarisakko sekä vuokratuomarikäytäntö otettiin käyttöön syksyllä 2016.

5. Tuomaripaneelin kokoonpano
5.1 Kansalliset kilpailusarjat
1. luokka
1 Ylituomari (CJP)
1 Vaikeustuomari (DJ)
2 Suoritustuomaria (EJ)
2. luokka
1 Ylituomari (CJP)
1 Vaikeustuomari (DJ)
2 Suoritustuomaria (EJ)
2 Taiteellisuustuomaria (AJ)
3. luokka
1 Ylituomari (CJP)
2 Vaikeustuomaria (DJ)
4 Suoritustuomaria (EJ)
4 Taiteellisuustuomaria (AJ)
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5.2 Kansainväliset FIG kilpailusarjat
1 Ylituomari (CJP)
2 Vaikeustuomaria (DJ)
4 Suoritustuomaria (EJ)
4 Taiteellisuustuomaria (AJ)
1 Linjatuomari (LJ, ei pakollinen)
1 Aikatuomari (TJ, ei pakollinen)
2 Suoritustuomaroinnin asiantuntijaa (RE)
2 Taiteellisuustuomaroinnin asiantuntijaa (RA)
SM-kilpailuissa tulee olla kansainvälistä kilpailutapahtumaa vastaava tuomaripaneeli.
Kilpailussa noudatetaan FIG Code of Pointsin tuomariohjeistusta ja sääntöjä.

6. Ylituomaria koskevat lisätiedot
Ylituomarit nimetään vuosittain akrobatiavoimistelun tuomarityöryhmän kokouksessa.
Ylituomarilla tulee olla kansainvälinen tuomarikortti tai vähintään kansallisen ylituomarin
pätevyys.
Ylituomari valitsee vaikeustuomarit ja jakaa tuomaripaneelin tehtävät kilpailunjärjestäjän
ilmoittaman tuomarilistan mukaan. Ylituomarin tulee varmistaa, että vaikeustuomari on
suorittanut kilpailukorttien tarkastamisen sääntöjen mukaisesti ja kilpailukortit ovat
oikeassa järjestyksesä kilpailupäivänä.
Ylituomari vastaa tuomaripalaverin vetämisestä kilpailupäivänä. Palaverin suosituskesto
on 2 tuntia, jotta tuomaripaneelin jäsenten riittävä osaaminen voidaan varmistaa.
Tuomaripalaverissa tulee käydä läpi kilpailusarjat sekä tuomaritehtävät.
Kilpailun aikana ylituomari valvoo tuomaripaneelin työskentelyä ja tarivttaessa opastaa ja
neuvoo muita tuomareita kilpailun aikana virheiden välttämisen vuoksi. Ylituomari tarkistaa
jokaisen tuomarin merkinnät ja pisteet ennen niiden luovuttamista tulospalveluun.
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7. Kilpailukortit
Kilpailukortti täytetään 2. luokasta eteenpäin. Kilpailunjärjestäjän tulee huolehtia
kilpailukortit hyvissä ajoin vaikeustuomarille tarkistettavaksi (viimeistään 5 päivää ennen
kilpailua). Kilpailukorttien tulee olla tulostettuna A4-kokoisena. Kilpailukortit tulee säilyttää
1 viikon ajan kilpailun päättymisen jälkeen mahdollisten selvitystapausten varalta.
Kilpailukorttien täyttäminen on valmentajien vastuulla. Kilpailukortissa tulee näkyä
pakolliset liikkeet siinä järjestyksessä kuin ne ohjelmassa suoritetaan, liikkeiden koodit
sekä vaikeusarvo. Valmentajien tulee huolehtia, että kilpailukortti on täytetty huolellisesti
sääntöjen mukaan sekä palautettu ajoissa kilpailunjärjestäjän osoittamalle henkilölle.
Vaikeustuomari voi lähettää puutteellisen kortin takaisin valmentajalle ennen kilpailua.
Myöhästyneestä tai väärin täytetystä kilpailukortista annetaan vähennys voimistelijoiden
loppupisteisiin.
Kilpailukorttien (D-lomake/tariff sheet) tarkastaminen on aikaa vievä prosessi, johon on
tärkeää varata riittävästi aikaa. Aloitteleva vaikeustuomari voi hyödyntää valmentajille
tehtyjä opetusvideoita korttien täytöstä tarkastamisen opettelun yhteydessä. Videot
löytyvät YouTubesta. Kilpailunjärjestäjä on velvoitettu maksamaan kilpailukorttien
tarkistajalle 80€ palkkio (ks. Tuomaripalkkiot).
Poikkeustapauksissa (esim. loukkaantuminen) vaikeustuomari voi antaa erikoisluvan
kilpailukortin korjaamisen kilpailupäivänä.

8. Kilpailuihin valmistautuminen
Jokaisen tuomarin velvollisuutena on tuntea lajin säännöt ja tuomariohjeistus. Jos
edellisestä tuomaroinnista on pidempi aika, kannattaa kilpailuihin valmistautua esim.
katsomalla YouTubesta lajin kilpailusuorituksia ja harjoittelemalla arviointia ennen
kilpailupäivää. Tuomarit ovat myös tervetulleita seuraamaan voimistelijoiden
kilpailuohjelmia harjoituksiin, kunhan asiasta on sovittu kyseisen seuran kanssa etukäteen.
8.1 Tuomarien pukeutuminen
Tuomarien pukukoodi on määritelty FIG Code of Pointsissa ja tuomariston tulee pukeutua
tuomarikoodin mukaisesti. Asuun kuuluu valkoinen kauluspaita, tumma puku ja siistit
mustat kengät. Lisäksi kampaukset tulee olla pukuun sopiva.
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Kansallisen kilpailujärjestelmän 1.-2. luokissa pukukoodi on rennompi, mutta asun tulee
joka tapauksessa olla siisti ja harkittu.
8.2 Tuomareiden tarvikkeet
Tuomarilla tulee olla mukanaan säännöt tai sääntötiivistelmät sekä muistiinpanovälineet.
Suoritus- ja taiteellisuustuomarit käyttävät kilpailuissa valmista arvostelulomaketta.
Kilpailunjärjestäjä vastaa näiden lomakkeiden toimittamisesta tuomaripalaveriin
kilpailupäivänä. Kilpailunjärjestäjät varaavat tuomaripaneeliin myös tyhjää paperia
arviointeja varten sekä pieniä lappusia joihin tuomari kirjoittaa antamansa pistemäärän.
Ylituomarilla ja vaikeustuomareilla tulee olla sekuntikellot ja kilpailukortit.
Kilpailunjärjestäjän vastuulla on tulostaa kilpailukortteja oikea määrä sekä postittaa ne
vaikeustuomarille tarkistettavaksi hyvissä ajoin ennen kilpailua.
8.3 Tuomaripalkkiot
Kansalliset kilpailut – kilpailun järjestäjä maksaa
Ylituomarin matkakulut ja päiväraha
Kilpailun ylituomarin palkkio 80€ (tuomaripaneelin organisoinnin vastuuhenkilö)
Kilpailukorttien tarkastajan palkkio 80€ (jos vain yksi vaikeustuomari)
Voimistelupäivät – kilpailun järjestäjä maksaa
Ylituomarin matkakulut ja päiväraha
Ylituomarin palkkio 100€ (x 2 hlöä -> vastaavat tuomaripaneelin organisoimisesta)
Kilpailukorttien tarkastajan palkkio 80€ (vaikeustuomari)
SM-kilpailut
Voimisteluliitto: Kaikkien tuomareiden matkakulut ja päiväraha
Kilpailunjärjestäjä: Tuomareiden ruokailu. Majoitus vain tapauskohtaisesti.
Ei palkkioita
Kansainväliset kilpailut
Voimisteluliitto: Arvokilpailuissa ulkomaan päiväraha ja matkakulut
Seurat: Kaikissa muissa kilpailuissa ulkomaan päiväraha ja matkakulut
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9. Tuomarilta saatava palaute
Valmentaja voi kysyä kilpailun jälkeen ennen palkintojen jakoa vaikeuspisteistä ja/tai
päätuomarin vähennyksistä ylituomarilta. Tuomarit eivät saa antaa palautetta suoraan
urheilijalle tai heidän vanhemmille. Vain vastuuvalmentajat saavat suorittaa pisteisiin
liittyvät kyselyt tuomareille. Tuomarien näkemyksiä ei ole oikeutta kyseenalaistaa, vaan
palautetta voi pyytää vain, jos pyrkimyksenä on valmennus- ja sääntöosaamisen
lisääminen. Muussa tapauksessa katso kohta tuloksista valittaminen.

10.

Tuloksista valittaminen kilpailun aikana ja kilpailun jälkeen

Valmentajilla on oikeus tehdä valitus ainoastaan Age Group –sarjan pisteistä. Kyselyn voi
suorittaa ainoastaan vaikeuspisteistä. Kysely osoitetaan ylituomarille ja sen voi tehdä vain
valmentaja ja välittömästi sarjan jälkeen.

11.

Superior Jury

Epäselvissä tapauksissa seura, tuomari tai valmentaja voi viedä asian käsiteltäväksi
Superior Juryyn tai tuomarityöryhmään.

