Tuomaritoiminnan toimintaohjesäännöt, naisten telinevoimistelu (NTV) 25.2.2019

Tuomareilla pitää olla voimassa oleva tuomarikortti sekä voimassa oleva tuomarilisenssi. NTV tuomarikortti
pitää uusia aina olympiadin vaihtuessa voidakseen toimia tuomarina kilpailuissa. Arvi-koulutusta ei tarvitse
käydä uudestaan.
Tuomarikortin saaminen edellyttää tuomarikurssin käymistä ja kokeiden suorittamista hyväksytysti.
Tuomarikortti astuu voimaan, kun tuomari on vähintään 15-vuotias. Uusien TK1 tuomareiden pitää arvostella
yksi B-luokan harjoitusarvostelu ennen TK1 tuomarikortin voimaantuloa. Vastaavasti uusien TK3
tuomareiden tulee arvostella yksi E-/F-/G-luokan harjoitusarvostelu ennen TK3 tuomarikortin voimaantuloa.
Jos tuomarikurssille osallistunut ei läpäise teoria- ja/tai käytännön koetta ensimmäisellä tai toisella
yrittämällä, myönnetään hänelle alemman tason kortti.

NTV TUOMARITOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT JA OHJEET
Suomen Voimisteluliiton säännöt
http://voimistelu.fi/fi/Liitto/S%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t
o Voimisteluliiton säännöt
o Toimintaohjesäännöt
o Yleiset kilpailu- ja kurinpitosäännöt
Kansainvälisen Voimisteluliitoon (FIG) säännöt
http://www.gymnastics.sport/site/rules/rules.php
o FIG tekniset säännöt, Technical Regulations
o FIG eettiset säännöt, Code of Ethics
o FIG yleiset tuomarisäännöt, General Judges Rules
Kansainvälisen Voimisteluliiton (FIG) lajikohtaiset säännöt
o http://www.gymnastics.sport/site/rules/rules.php#3
o WAG Code of Points ja sen päivitykset (Newsletter & Help Desk)
o WAG Specific Judges’ Rules
Naisten telinevoimistelun kansalliset kilpailukohtaiset säännöt ja luokkajärjestelmän säännöt
http://voimistelu.fi/fi/Kilpavoimistelu/Naisten-telinevoimistelu/Kilpailu/S%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t
Yleiset lajien voimistelukilpailujen järjestämisohjeet
http://voimistelu.fi/fi/Uutiset-ja-materiaalit/Materiaalit-j%C3%A4senseuroille/Kilpailujenj%C3%A4rjest%C3%A4minen
Tuomaritoiminnan tulee olla avointa, rehellistä ja eettistä. Tuomarikohtaiset pisteet ovat julkisia välittömästi
kilpailun tulosten julkistamisen jälkeen. Julkisuus koskee kotimaisia arvokilpailuja ja arvokilpailukarsintoja.
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VIRHEELLISISTÄ PISTEITÄ HUOMAUTTAMINEN JA VIRHEIDEN KORJAAMISEN MAHDOLLISUUDET
Valmentaja voi tehdä tiedustelun FIG:n teknisten sääntöjen mukaisesti vain vaikeutta mittaavasta Dpistemäärästä, mutta ei suorituspuhtautta mittaavasta E-pistemäärästä. Lisäksi aika- ja linjavähennysten
uudelleen arviointia voi pyytää.
Kilpailun ylituomari tarkistaa tulosluettelon ennen pisteiden julkistamista. Mikäli pisteissä epäillään olevan
virheitä, tarkistetaan pisteet kyseisen telineen ylituomarin ja tarvittaessa koko tuomaripaneelin kanssa.
Code of Pointsin mukaisesti jokaisella tuomarilla pitää olla kirjattuna jokainen suoritus ja antamansa
pistemäärä omissa papereissaan.

ESTEELLISYYS
Tuomaritoimintaa koskeva esteellisyys määritetään Yleisten kilpailu- ja kurinpitosääntöjen 5. pykälässä
o Sukulaisuussuhdetta koskevaa esteellisyyttä tulee noudattaa kaikissa NTV kilpailuissa.
o Vastuuvalmentajan esteellisyyttä tulee noudattaa SM-, FinGym- ja katsastuskilpailuissa.
Suosituksena myös kaikissa muissa NTV kilpailuissa.
o Tuomari on ensisijaisesti itse vastuussa siitä, ettei tuomaroi esteellisenä. Väärinkäytökset käsitellään
lajiasiantuntijaryhmässä ja/tai kurinpitovaliokunnassa.
− Tuomarivelvoite määräytyy kilpailukutsussa ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Mikäli kilpailun
järjestäjä muuttaa aikataulua tai yhdistää ryhmiä ilmoittautumisajan jälkeen siten, että seurojen
ilmoittamista tuomareista tulee Kilpailu- ja kurinpitosääntöjen mukaan esteellisiä, tulee
järjestävän seuran itse hankkia tilalle korvaavat tuomarit.

NTV YLITUOMARIT YLEISTÄ
Lajiasiantuntijaryhmä valvoo tuomaritoimintaa Yleisten kilpailu- ja kurinpitosääntöjen edellyttämällä tavalla.
Tuomariin, joka ei noudata naisten telinevoimistelun (Code of Points) sääntöjä ja lajiasiantuntijaryhmän
päätöksiä, voidaan soveltaa Suomen Voimisteluliiton yleisiä kurinpitosääntöjä.
Suomen Voimisteluliiton alaisissa luokkakilpailuissa, SM-kilpailuissa ja arvokilpailukarsinnoissa tulee olla
nimetty valvova ylituomari. Lajipäällikkö esittää ja lajiasiantuntijaryhmä nimeää ylituomarit, joiden
tasovaatimus määräytyy kansallisen ohjeistuksen mukaan. Ylituomaritehtävät julkaistaan Voimisteluliiton
lajikohtaisilla verkkosivuilla ennen sekä kevään että syksyn kilpailukautta.

Tuomaritoiminnan toimintaohjesäännöt, naisten telinevoimistelu (NTV) 25.2.2019

NTV YLITUOMARI SM- JA FINGYM-KILPAILUISSA JA ARVOKILPAILUKARSINNOISSA
SM-kilpailuissa ja arvokilpailukarsinnoissa on erikseen nimetty ylituomari, jolla on kansainvälinen
tuomarikortti (FIG Brevet). Ylituomari toimii jo ennen kilpailua yhteistyössä kilpailun järjestäjän kanssa
kilpailun suunnittelussa ja tarkistaa myös mm. kilpailussa käytettävän telineistön. Ylituomari jakaa
tuomaritehtävät, johtaa tuomarineuvottelua, huolehtii kilpailun aikana kilpailun sujuvasta kulusta yhdessä
järjestäjien kanssa ja ottaa kantaa mahdollisiin epäselvyyksiin. Ylituomari tarkistaa ja hyväksyy tulokset sekä
raportoi kilpailun jälkeen lajipäällikölle sen kulusta.
Kilpailujen ylituomarin lisäksi jokaisella telineellä D1-tuomari toimii telineen ylituomarina, jonka tehtävät on
määritelty FIG Code of Pointsissa.

NTV YLITUOMARI LUOKKAKILPAILUISSA
Luokka

Ylituomarin taso vähintään

Kilpalinja B-G
Maajoukkuelinja 1-5 ja pakolliset luokat
FinGym, SM, katsastukset

TK3
TK4
KV (FIG Brevet)

Luokkakilpailuissa on nimetty ylituomari tai useampi ylituomari, jolla on kansallisten ohjeiden mukainen
tuomarikortti (yllä). Ylituomari toimii jo ennen kilpailua yhteistyössä kilpailun järjestäjän kanssa kilpailun
suunnittelussa ja varmistaa tuomareiden riittävän määrän kilpailussa. Ylituomari avustaa tarvittaessa
lisätuomareiden hankkimisessa. Mikäli kilpailussa on enemmän kuin yksi ylituomari, sopivat he keskenään
työnjaosta. Jos kilpailun läpivieminen vaatii, toimii ylituomari arvostelevana tuomarina edellyttäen, että
muiden tuomaripaneeleiden tuomarit ovat tarpeeksi kokeneita. Kilpailulla ei ole luokkanousuarvoa ilman
vaaditun tasoista ylituomaria.
Luokkakilpailujen ylituomari jakaa tuomaritehtävät, johtaa tuomarineuvottelua, allekirjoittaa
arvostelutuomareiden tuomarikirjat, huolehtii kilpailusääntöjen noudattamisesta ja kilpailun aikana kilpailun
sujuvasta kulusta yhdessä järjestäjien kanssa ja ottaa kantaa mahdollisiin epäselvyyksiin. Ylituomari
tarkistaa ja hyväksyy tulokset. Ylituomari täyttää ja lähettää lajipäällikölle viipymättä ns. sakkomaksulistat ja
raportoi kilpailun jälkeen tarvittaessa lajipäällikölle sen kulusta.

KURINPITOVALTA
Ylituomarin tulee saattaa tuomaritoiminnassa tapahtuneet virheet ja epäselvyydet lajiasiantuntijaryhmän
tietoisuuteen. Lajiasiantuntijaryhmä antaa tarvittaessa palautteen tuomareille, joiden toiminnassa ylituomarit
ovat havainneet puutteita. Palaute lähetetään kyseessä olevalle tuomarille sekä tämän edustaman seuran
puheenjohtajalle.
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NTV ARVOSTELUTUOMARIT SM- JA FINGYM-KILPAILUISSA, ARVOKILPAILUKARSINNOISSA JA
SUOMESSA JÄRJESTETTÄVISSÄ KANSAINVÄLISISSÄ KILPAILUISSA
Lajipäällikkö esittää ja lajiasiantuntijaryhmä nimeää tuomarit.
Valinnassa otetaan huomioon:
o tuomarikortin taso (ensisijaisesti KV FIG Brevet, toissijaisesti kokenut TK4)
o esteettömät tuomarit sekä mahdollisten seuraedustusten tasaisuus
o lisäksi huomioidaan tuomareiden kokemus sekä mahdolliset ongelmat aiemmissa tuomaroinneissa
Vuoden 2019 alusta katsastuksiin nimetään neljä tuomaria ja osallistuvilla seuroilla on tuomarivelvoite
(vähintään TK4).
Kilpailun järjestäjä vastaa aika- ja linjatuomareiden hankkimisesta ja mahdollisista kuluista ja korvauksista.
Aika- ja linjatuomarilla tulee olla vähintään NTV TK1 tuomarikortin taso.

NTV ARVOSTELUTUOMARIT LUOKKAKILPAILUISSA
Kilpailuihin osallistuvat seurat ovat velvollisia tuomaan kilpailuihin yhden tai useamman vaaditun tasoisen
tuomarin kansallisten sääntöjen tuomarivelvoitteen mukaisesti. Tuomarit ilmoitetaan kilpailukutsun ohjeen
mukaisesti. Mikäli seura ei pysty täyttämään tuomarivelvoitetta, suositellaan vuokratuomarin hankkimista.
Mikäli seura ei pysty täyttämään tuomarivelvoitetta, joutuu se maksamaan Voimisteluliittoon/NTV 80 euron
suuruisen sakkomaksun.
Mikäli järjestävän seuran pitää hankkia kilpailuun lisää tuomareita kilpailun läpiviemiseksi, voi se liiton
sakkomaksun lisäksi ylituomarin yhteenvedon perusteella laskuttaa ko. luokassa kilpailevia tuomarittomia
seuroja enintään a´ 80 € lisätuomarin kulujen peittämiseksi. Lajipäällikkö tiedottaa kilpailun järjestäjää, mikäli
se voi lisäksi laskuttaa puuttuvista tuomareista.
Luokka

Tuomarin taso vähintään

Stara

Arvi-koulutus pitää olla käytynä

Kilpalinja B

TK1

Kilpalinja C-D

TK2

Kilpalinja E-G

TK3

Maajoukkuelinja 1.lk

TK3

Maajoukkuelinja 2.-5.lk

TK3 (vain E-tuomari) ja TK4

FinGym, SM, katsastukset

TK4
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TUOMARIVELVOITE NTV LUOKKAKILPAILUISSA
Kilpailun järjestäjällä ei ole tuomarivelvoitetta. Uudella NTV kilpailutoimintaan osallistuvalla seuralla on
vapautus tuomarivelvoitteista kahden ensimmäisen kilpailukauden aikana.
Kilpalinjan tuomarivelvoite kussakin luokassa, johon seura osallistuu, on
1-15 voimistelijaa => 1 tuomari
16-30 voimistelijaa => 2 tuomaria
> 31 voimistelijaa => kolmas tuomari vain, mikäli kilpailun läpivieminen sitä tarvitsee
Jos kilpailuluokka on jaettu eri aikaan kilpaileviin ikäluokkiin (nuoremmat/vanhemmat), pitää seuran täyttää
tuomarivelvoite kaikissa ikäluokissa, joihin sen voimistelijat osallistuvat.
Maajoukkuelinjan tuomarivelvoite samaan aikaan käytävien maajoukkuelinjan luokkien kohdalla on
1-5 voimistelijaa => 1 tuomari
6-10 voimistelijaa => 2 tuomaria
> 11 voimistelijaa => kolmas tuomari vain, mikäli kilpailun läpivieminen sitä tarvitsee
Mikäli seuran oma tuomari on nimettynä samaan aikaan johonkin Voimisteluliiton NTV tehtävään, korvaa
hän samaan aikaan käytävässä kilpailussa yhden edustamansa seuran tuomarin tuomarivelvoitteen.

NTV ARVOSTELUTUOMARIT KANSAINVÄLISISSÄ KILPAILUISSA
Lajipäällikkö esittää ja lajiasiantuntijaryhmä nimeää kansainvälisten kilpailujen tuomarit.
Kansainvälisiin seura- ym. kilpailuihin osallistuvat seurat järjestävät kilpailuun itse vaadittavan tasoisen
tuomarin kilpailun sääntöjen mukaisesti.

NTV TUOMARIKORVAUKSET
Seurojen omat tuomarit ja vuokratuomarit
Luokkakilpailuissa seurat vastaavat tuomarivelvoitteen mukaisten tuomareidensa kustannuksista.
Vuokratuomareille tulee maksaa vähintään matka- ja majoituskustannukset (hotellimajoitus) sekä päiväraha
tai vastaavan suuruinen työkorvaus (sovitaan tapauskohtaisesti).
Liiton nimeämät ylituomarit
Kilpailujen järjestäjä on velvollinen maksamaan ylituomarille palkkion 100 €/pv + matkakustannukset
(päiväraha ja matkat) Voimisteluliiton matkustussääntöjen mukaan. Mikäli tuomari toimii kilpailuissa
ylituomarina useampana kuin yhtenä päivänä, on kilpailujen järjestäjän huolehdittava ylituomarin
mahdollisista majoituskustannuksista (hotellimajoitus) ja ruokailuista harkinnan mukaisesti.
Ylituomari laatii matka- ja palkkiolaskun kilpailut järjestäneelle seuralle kuukauden kuluessa. Kilpailujen
järjestäjän on huolehdittava korvausten maksamisesta kuukauden kuluessa laskun vastaanottamisesta.
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Ohjeita tuomareiden palkkion eli työkorvauksen maksusta ja verotuksesta:
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/yrityksen-elinkaari/palkansaaja_vai_yrittaja/tyo_tai_kayttokorvau/
Liiton nimeämät tuomarit - SM-kilpailut, FinGym, arvokilpailukarsinnat ja Suomessa järjestettävät
kansainväliset kilpailut
Tuomareiden tulee hakea korvaukset maksavalta taholta
o Voimisteluliitto maksaa tuomareiden matkat ja päivärahan tai vastaavan suuruisen työkorvauksen
Voimisteluliiton matkustussäännön mukaisesti. Kilpailun järjestäjä maksaa tuomareiden majoitukset ja ruokailut
(vähintään yksi ruoka per päivä).
o Lajikohtaisissa SM-kilpailuissa Voimisteluliitto maksaa tuomareiden matkat ja päivärahan tai vastaavan
suuruisen työkorvauksen Voimisteluliiton matkustussäännön mukaisesti. Kilpailun järjestäjä maksaa
tuomareiden majoitukset ja ruokailut (vähintään yksi ruoka per päivä).
o Lajien yhteisissä SM-kilpailuissa tuomarikulujen maksaja sovitaan erillisellä Voimisteluliiton ja järjestävän
seuran välisellä sopimuksella. Tuomareille korvataan matkat, majoitukset, (ruokailut), päiväraha tai vastaavan
suuruisen työkorvaus Voimisteluliiton matkustussäännön mukaisesti.
Liiton nimeämät tuomarit - kansainväliset kilpailut
Kansainvälisissä arvokilpailuissa Voimisteluliitto maksaa nimetyn tuomarin matka- ja majoituskulut sekä
päivärahat. Muiden kansainvälisten kilpailujen tuomarin kustannusten korvaamisesta neuvottelevat
osallistuva seura ja tuomari keskenään.

OHJE NTV-KILPAILUJEN YLITUOMAREILLE
Ennen kilpailuja
Ylituomarin tulee tuntea Voimisteluliiton Yleiset kilpailu- ja kurinpitosäännöt sekä Tuomaritoiminnan
toimintaohjesäännöt ja toimia ja ohjata kilpailua niiden mukaisesti.
Tuomareiden tulee muistaa tai heitä tulee muistuttaa, kuinka tärkeässä asemassa tuomarit ovat lasten ja
nuorten terveen itsetunnon kasvattamisessa sekä kannustavan kilpailuilmapiirin luomisessa. Tämän tulee
näkyä tuomareiden puheissa, ilmeissä ja käytöksessä. Joskus voi toki olla paikallaan jakaa
tuomarinäkökulmaa valmentajien kanssa, mutta ei kesken kilpailun eikä koskaan lasten tai vanhempien
kuullen. Palautteen antamisen pitää olla arvostavaa ja rakentavaa. Jokainen harrastaja on tärkeä!
Suomen Voimisteluliiton alaisissa luokkakilpailuissa, SM-kilpailuissa ja arvokilpailukarsinnoissa on oltava
yksi tai useampi valvova ylituomari. Lajipäällikkö esittää ja lajiasiantuntijaryhmä nimeää ylituomarit.
Kilpailulla on luokkanousuarvo vain, jos sekä ylituomari että arvostelutuomarit täyttävät kilpailun
tasovaatimukset. Mikäli kilpailussa on enemmän kuin yksi ylituomari, sopivat he keskenään työnjaosta.
Voimisteluliiton NTV:n lajipäällikkö lähettää sähköpostilla alustavat kilpailukauden tai koko vuoden
ylituomarilistat nimetyille ylituomareille. Ylituomaritehtävän vastaanottamisesta tai tehtävästä kieltäytymisestä
pitää ilmoittaa mahdollisimman pian lajipäällikölle. Vahvistetut ylituomaritehtävät julkaistaan Voimisteluliiton
lajikohtaisilla verkkosivuilla. Mahdollisesta esteestä pitää ilmoittaa välittömästi lajipäällikölle, Satu Murtoselle
(satu.murtonen@voimistelu.fi).
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Valvova ylituomari on tarvittaessa järjestävän seuran käytettävissä arvostelua ja telineitä koskevissa
kysymyksissä sekä aikataulun tarkentamisessa. Ylituomarin pitää varmistaa ajoissa kilpailun järjestäjältä,
että tuomareita on ilmoitettu kilpailuun riittävästi. Jos tuomareita on liian vähän, ylituomari neuvottelee
järjestävän seuran kanssa toimenpiteistä ja avustaa tarvittaessa lisätuomareiden hankkimisessa. Jos
kilpailun läpivieminen sitä vaatii, voi ylituomari toimia arvostelevana tuomarina harkintansa mukaan.
Valvova ylituomari ei voi vapauttaa seuroja tuomarivelvoitteesta. Valvova ylituomari voi tarpeen vaatiessa
siirtää tuomareita arvostelemaan eri luokkaan kuin mihin tuomari on alun perin ilmoitettu. Jos tuomari
siirretään eri kellonaikaan kilpailtavaan luokkaan, siirtämisestä on sovittava ennen kilpailua ja varmistettava,
että siirrettävä tuomari pääsee paikalle. Tuomareita siirrettäessä luokasta toiseen pitää muutokset merkitä
huolellisesti tuomariseurantalistaan. Valvovalla ylituomarilla ei ole velvollisuutta järjestää osallistuville
seuroille vuokratuomareita.
Mikäli järjestävä seura ilmoittaa kilpailukutsussa, että aikatauluun voi tulla muutoksia, tulee osallistuvien
seurojen seurata järjestävän seuran nettisivuja. Osallistuvan seuran tulee aina varautua tuomaan tarpeelliset
tuomarit. Mikäli aikataulu muuttuu niin, ettei tuomareiden ole mahdollista tulla paikalle, on seuralla tuolloin
mahdollisuus peruuttaa osallistumisensa ilman erillistä peruutusmaksua.
Ylituomari jakaa tuomareiden tehtävät etukäteen eri telineille ja tarvittaviin luokkiin. Hän nimeää telineiden
ylituomareiksi korkeimman tason tuomarit tai samantasoisista tuomareista kokeneimmat.
Tuomaripaneeleissa tulee olla vähintään kaksi tuomaria. Mikäli E-tuomareita on pariton määrä, jää
keskimmäinen E-vähennys voimaan. Tuomaripaneelit tulisi julkaista kilpailun järjestäjän käyttämällä
Kisapalvelun sivustolla http://voimistelu.kisapalvelu.fi/.
Kilpailupäivänä
Valvovan ylituomarin pitää olla hyvissä ajoin kilpailupaikalla. Ennen telinekokeilun alkua hänen pitää
tarkistaa, että telineet ja matot ovat sääntöjen mukaiset ja turvalliset.
Ennen tuomarineuvottelun alkua on hyvä käydä selvittämässä kilpailun johtajalta, onko ilmennyt viime
hetken muutoksia aikatauluihin, osallistujalistoihin tms. Valvova ylituomari käy läpi kilpailun johtajan kanssa
kilpailun kulun, esim. mitkä telineet ovat kunkin luokan käytössä, mistä kukin luokka ja ryhmä aloittavat
kilpailemisen sekä miten siirtyminen telineeltä toiselle tapahtuu.
Tuomarineuvottelu
Valvova ylituomari johtaa tuomarineuvottelua, jossa käydään läpi ainakin seuraavat asiat:
o nimenhuuto, jossa tarkistetaan samalla, että seurat ovat täyttäneet tuomarivelvoitteensa
o tuomaripaneelien kokoonpano
o mahdolliset esteellisyydet ja esteellisyyssääntö
o mahdolliset Voimisteluliiton ja/tai kilpailun järjestäjän tiedotusasiat (esim. sääntötarkennukset,
Kysymyksiä ja vastauksia -päivitykset Voimisteluliiton nettisivuilta)
o kilpailun kulku lyhyesti: vaihtavatko ryhmät telinettä yhtäaikaisesti, vaihtuuko telineen aloittaja,
odotetaanko valvovaa ylituomaria mukaan katsomaan ensimmäinen suoritus yms.
o kilpailusta pois jääneet voimistelijat ja mahdolliset jälki-ilmoittautuneet
o tuomarilistoihin merkittävät asiat
- kaikkien E-tuomareiden vähennykset
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-

o
o
o

vähennysten keskiarvo
omavalintaisissa luokissa DV, CR, CV, D-pisteet sekä kaikkien E-tuomareiden vähennykset.
Maajoukkuelinjan bonuspisteet merkitään kohtaan CR (CR + bonus yhteensä enintään 3,5).
mahdolliset nojapuuaisojen nostot (muistettava ilmoittaa myös voimistelijalle suoritusjärjestys)
mahdolliset uudet liikkeet omavalintaisissa luokissa
ohjataan seuraamaan säännöllisesti Voimisteluliiton sivulla mm. Kysymyksiä ja vastauksia- päivityksiä
sekä FIG:n Help Deskiä ja newslettereitä

Kilpailun ylituomari allekirjoittaa tuomarikirjat neuvottelun yhteydessä. Mikäli tuomari arvostelee
useammassa luokassa kilpailun aikana, saa hän merkinnän jokaisesta luokasta erikseen. Myös, jos
useamman luokan voimistelijat kilpailevat samaan aikaan ja tuomari arvostelee kaikkia näitä voimistelijoita,
annetaan kaikista luokista arvostelumerkintä (esim. E- ja F-luokkien kisat käydään samaan aikaan ja tuomari
arvostelee molempien luokkien voimistelijoita).
Kilpailun aikana
Kilpailun aikana valvova ylituomari
o huolehtii kilpailun sääntöjen noudattamisesta
o huolehtii kilpailun sujuvasta läpiviemisestä yhdessä kilpailun järjestäjien kanssa
o vastaa tuomareiden työskentelystä, seuraa tuomaripaneelien antamia pisteitä ja antaa tuomareille
tarvittaessa rakentavaa palautetta
o auttaa arvostelevia tuomareita tulkinnallisissa epäselvyyksissä
o osallistuu tarvittaessa tuomaripaneelin työskentelyyn, jos paneelin tuomarit eivät löydä yhtenäistä linjaa
- Oikean ja yhteisen linjan saavuttamiseksi valvova ylituomari voi arvostella muutaman
koearvostelun kunkin paneelin kanssa joko telinekokeilussa tai ensimmäisten kilpailusuoritusten
aikana.
o harkitsee luvan antamisen suorituksen uusimiseen yhdessä telineen ylituomarin kanssa
o määrää tarvittaessa rangaistuksen voimistelijan tai valmentajan käytösvirheistä esim. saatuaan telineen
ylituomarilta ilmoituksen räikeästä käytösvirheestä
o vastaa tarvittaessa valmentajien D-pisteitä koskeviin kysymyksiin yhdessä telineen ylituomarin kanssa
o tarkistaa ja hyväksyy lopulliset tulokset.
o on läsnä kilpailun loppuun asti, myös palkintojen jaon ajan.
Kilpailun jälkeen
Kilpailun tuomarit ja tuomarivelvoitteen laiminlyöneet seurat sekä sakkomaksun suuruus merkitään
tuomariseurantalistaan. Tuomariseuranta ja sakkomaksulista toimitetaan viimeistään kahden viikon kuluessa
lajipäällikölle sähköpostitse satu.murtonen@voimistelu.fi. Sakkomaksut laskutetaan seuroittain viimeistään
vuoden lopussa valvovan ylituomarin ilmoituksen mukaan.
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Mikäli kilpailuun on jouduttu hankkimaan ylimääräisiä tuomareita kilpailun läpiviemiseksi, lajipäällikkö
ilmoittaa järjestäneelle seuralle, voiko se laskuttaa osallistuneita seuroja puuttuneista tuomareista.
o Vaikka voimistelijan osallistuminen peruuntuu sairastumisen tai loukkaantumisen vuoksi, ei
tuomarivelvoite poistu. Jos kyseisen seuran tuomari jää pois kilpailusta tällaisessa tilanteessa,
Voimisteluliitto ei laskuta puuttuvasta tuomarista. Järjestävä seura voi laskuttaa puuttuvasta tuomarista
vain, mikäli se joutuu hankkimaan kilpailuun ylimääräisen tuomarin poisjääneen tilalle.
Ylituomari raportoi tarvittaessa lajipäällikölle kilpailun aikana ilmenneet asiat, kuten
o sääntötulkintakysymykset
o puutteet tai virheet tuomareiden työskentelyssä
o puutteet kilpailujärjestelyissä
o voimistelijoiden ja valmentajien käytösvirheet
o muut kilpailuissa esiin tulleet erityiset asiat.

