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EDELLYTYKSET TOIMIA TUOMARINA
Jokaisella tuomarilla pitää olla voimassa oleva NTV tuomarikortti ja tuomarilisenssi voidakseen toimia
tuomarina naisten telinevoimistelun kilpailuissa. Tuomarikortti pitää uusia aina olympiadin vaihtuessa ja
tuomarilisenssi pitää uusia vuosittain.
Jokaisella tuomarilla pitää olla suoritettuna Arvi-koulutus ennen seuraavan olympiadin (2021-2024)
tuomarikurssille osallistumista. Aiemmin suoritettua Arvi-koulutusta ei tarvitse käydä uudestaan olympiadin
vaihtuessa.
Tuomarikortin saaminen edellyttää tuomarikurssin käymistä ja tuomarikurssin 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- tai 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.

TUOMARITOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT JA OHJEET
Voimisteluliiton kilpailu- ja kurinpitosäännöt koskevat kaikkia tuomareita, arvioitsijoita ja
palautteenantajia kilpailusta tai tapahtumasta riippumatta. Kaiken tuomaritoiminnan tulee olla eettistä ja
kunnioittaa urheilijan oikeusturvaa.
Tuomariohjesäännöt määrittävät lajikohtaiset tuomareiden pätevyysvaatimukset sekä eettiset linjaukset,
jotka sitovat tuomareita Voimisteluliiton kilpailusääntöjen ohella. Näiden lisäksi tuomarit sitoutuvat
Voimisteluliiton eettiseen ohjeistukseen.
Tuomarina voi toimia ainoastaan ko. lajin esteettömyys- ja pätevyysvaatimukset sekä eettiset linjaukset ja
säännöt täyttävä tuomari. Tuomari on aina esteellinen silloin, jos hän ko. kilpailussa tuomitsisi omaa lastaan,
lapsenlastaan, vanhempaansa, sisarustaan, puolisoaan taikka puolisonsa lasta. Puolisolla tarkoitetaan aviotai avopuolisoa.
Tuomari ei myöskään voi tuomita sellaista voimistelijaa, jonka vastuuvalmentaja hän on.
Vastuuvalmentaja on voimistelijaa pääsääntöisesti valmentava henkilö, joka nimetään ensisijaisesti koko
kilpailukaudeksi. Voimistelija voi vaihtaa vastuuvalmentajaa kesken kilpailukauden perheen kotipaikan,
opiskelu- tai työpaikan tai muun perustellun syyn vuoksi. Voimistelija nimeää vastuuvalmentajan kilpailun
ilmoittautumisajan kuluessa. Vastuuvalmentajaa koskevaa esteellisyysmääräystä on noudatettava
kotimaisissa arvokilpailuissa. Kotimainen arvokilpailu tarkoittaa SM-kilpailuja, kansainvälisten arvokilpailujen
valintoihin vaikuttavia kilpailuja sekä hallituksen tai sen nimeämän toimielimen nimeämiä kilpailuja, joilla on
voimistelijalle laajempaa merkitystä. Vastuuvalmentajan esteellisyyden noudattaminen on suosituksena
myös kaikissa muissa NTV:n kilpailuissa.
Jokainen tuomari on ensisijaisesti itse vastuussa siitä, ettei tuomaroi esteellisenä.
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Tuomaritoimintaa valvotaan sääntöjen ja lajin tuomariohjesääntöjen edellyttämällä tavalla. Tuomariin, joka ei
noudata em. sääntöjä, eettisiä ohjeita ja urheilun Reilun Pelin periaatteita, sovelletaan kurinpitosääntöjä.
Hallitus tai sen nimeämä toimielin määrää lajien tuomaritoiminnan valvonnan ja arvioinnin määräykset
vuosittain koskien kotimaisia arvokilpailuja.
Kotimaisissa kilpailuissa tulee olla nimettynä vähintään yksi valvova ylituomari, joka vastaa kilpailun
tuomaritoiminnasta. Hänen tehtävänsä on tarkistaa kilpailutulosten oikeellisuus ja vastata
oikeudenmukaisesta tuomaritoiminnasta kilpailuissa.
Kotimaisissa arvokilpailuissa kunkin tuomarin antamat pisteet ovat julkisia välittömästi kilpailun aikana tai
tulosten julkistamisen jälkeen.
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 Voimisteluliiton (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
PISTEISTÄ TIEDUSTELEMINEN JA VIRHEELLISTEN PISTEIDEN KORJAAMINEN
Kotimaisissa arvokilpailuissa telineen ylituomarin on tarkistettava ja huolehdittava, että pisteet täytetään
tulospalveluun lähtevään pöytäkirjaan oikein. Kilpailun valvova ylituomari tarkistaa tulosluettelon ennen
pisteiden julkistamista. Mikäli kirjatuissa pisteissä epäillään olevan virheitä, tarkistetaan pisteet kyseisen
telineen ylituomarin ja tarvittaessa koko tuomaripaneelin kanssa ennen palkintojen jakoa.
Code of Pointsin mukaisesti jokaisella tuomarilla pitää olla kirjattuna jokainen suoritus ja antamansa
pistemäärä omissa papereissaan.
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Kotimaisissa ja kansainvälisissä arvokilpailuissa valmentaja voi tehdä tiedustelun FIG:n teknisten sääntöjen
mukaisesti liitteenä olevalla INQUIRY-lomakkeella vain vaikeutta mittaavasta D-pistemäärästä, mutta ei
suorituspuhtautta mittaavasta E-pistemäärästä. Lisäksi aika- ja linjavähennysten uudelleen arviointia voi
pyytää.
Inquiry-lomake
Maajoukkuelinjalla valmentajalla on mahdollisuus tehdä voimistelijansa CR-pisteistä tiedustelu. Tiedustelu
on tehtävä kilpailupäivän loppuun mennessä maajoukkuelinjalle tarkoitetulla CR-tiedustelulomakkeella.
MJL CR-tiedustelulomake
Liitteenä oleva lomake täytetään huolellisesti ja lähetetään kilpailusuorituksesta otetun videon kera
sähköpostilla lajipäällikölle satu.murtonen@voimistelu.fi. Kilpailusuorituksen arvostelleet tuomarit eivät katso
videota kilpailupaikalla, eivätkä arvioi suoritusta uudestaan, vaan suorituksen arvioi jälkikäteen lajin nimetty
tuomarityöryhmä. Kilpailun jälkeen tapahtuvan videotarkastelun perusteella voidaan korjata vain voimistelijan
CR-pisteitä, mutta kilpailun palkintosijoja ei enää jälkikäteen korjata. Mikäli kysely todetaan aiheelliseksi,
korjatut CR-pisteet huomioidaan luokkanousupisteisiin vaikuttavissa seurannoissa. Mikäli CR-pisteitä
koskeva tiedustelu todetaan aiheettomaksi, kyselyn lähettäneelle seuralle lähetetään 50 € NTV MJL CRtiedustelulasku.

NTV VALVOVAT YLITUOMARIT
Voimisteluliiton alaisissa luokkakilpailuissa, SM-kilpailuissa ja arvokilpailukarsinnoissa tulee olla yksi tai
useampi valvova ylituomari. Kilpailulla on luokkanousuarvo vain, jos sekä valvovat ylituomarit että
arvostelutuomarit ovat tasoltaan sääntöjen mukaiset. Lajipäällikkö esittää ja lajiasiantuntijaryhmä nimeää
ylituomarit, joiden tasovaatimus määräytyy kansallisen ohjeistuksen mukaan. 2021 kilpailujen hakuvaiheessa
seurat itse esittävät luokkakilpailuihinsa vaadittavan tasoiset ylituomarit. Ylituomaritehtävät julkaistaan
Voimisteluliiton lajikohtaisilla verkkosivuilla ennen sekä kevään että syksyn kilpailukautta.

NTV VALVOVA YLITUOMARI SM- JA FINGYM-KILPAILUISSA JA ARVOKILPAILUKARSINNOISSA
SM-kilpailuissa ja arvokilpailukarsinnoissa on erikseen nimetty valvova ylituomari, jolla on kansainvälinen
tuomarikortti (FIG Brevet). Ylituomari toimii jo ennen kilpailua yhteistyössä kilpailun järjestäjän kanssa
kilpailun suunnittelussa. Karsintakilpailun valvovan ylituomarin tehtävä sisältää kilpailutelineiden
tarkistamisen, tuomaripalaverin vetämisen, YT-tehtävät kilpailun aikana, tuomarisakkoraportin tekemisen,
yhdyshenkilönä valmentajille olemisen sekä aika- ja linjatuomareiden varmistamisen ja ohjeistamisen.
Ylituomari tarkistaa ja hyväksyy tulokset sekä raportoi tarvittaessa kilpailun jälkeen lajipäällikölle sen kulusta.
Ennen kilpailuja ilmenevät kysymykset kilpailun kulusta, telineistä ja säännöistä ohjataan lajipäällikölle
satu.murtonen@voimistelu.fi
Kilpailun valvovan ylituomarin lisäksi jokaisella telineellä on D1-tuomari, joka toimii telineen ylituomarina.
D1-tuomarin tehtävät on määritelty FIG Code of Pointsissa.
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NTV VALVOVA YLITUOMARI LUOKKAKILPAILUISSA
Luokkakilpailuissa on yksi tai useampi nimetty valvova ylituomari, jolla on kansallisten ohjeiden mukainen
tuomarikortti alla olevan mukaisesti.
Luokka
Kilpalinja B-G
Maajoukkuelinja 1.-5. lk
FinGym, SM, karsintakilpailut

Ylituomarin taso vähintään
TK3
TK4
KV (FIG Brevet)

Jokaisen ylituomaritehtävän vastaanottavan tuomarin on oltava käytettävissä ylituomaritehtävissä kyseisen
kilpailun ajan. Ylituomari toimii jo ennen kilpailua yhteistyössä kilpailun järjestäjän kanssa kilpailun
suunnittelussa ja varmistaa kilpailuun ilmoitettujen tuomareiden määrän. Lisätuomareiden hankkiminen on
järjestävän seuran vastuulla. Ylituomari voi avustaa tarvittaessa järjestävää seuraa lisätuomareiden
hankkimisessa – tästä työstä on aina sovittava erikseen järjestävän seuran kanssa.
Mikäli kilpailussa on enemmän kuin yksi ylituomari, sopivat he keskenään työnjaosta jo hyvissä ajoin ennen
kilpailua. Jos kilpailun läpivieminen vaatii, toimii ylituomari arvostelevana tuomarina edellyttäen, että muiden
tuomaripaneeleiden tuomarit ovat tarpeeksi kokeneita.
Ylituomareiden tehtävät on kuvattu tarkemmin tässä materiaalissa sivulta 8 alkaen.

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.

NTV ARVOSTELUTUOMARIT KANSAINVÄLISISSÄ KILPAILUISSA
Lajipäällikkö esittää ja lajiasiantuntijaryhmä nimeää kansainvälisten kilpailujen tuomarit, poikkeuksena
kansainväliset seurakilpailut, joihin osallistuva seura itse järjestää kilpailuun vaadittavan tasoisen tuomarin
kilpailun sääntöjen mukaisesti.

NTV ARVOSTELUTUOMARIT SM- JA FINGYM-KILPAILUISSA, ARVOKILPAILUKARSINNOISSA SEKÄ
SUOMESSA JÄRJESTETTÄVISSÄ KANSAINVÄLISISSÄ KILPAILUISSA
Lajipäällikkö esittää ja lajiasiantuntijaryhmä nimeää tuomarit.
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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, kurssimenestys sekä mahdolliset ongelmat aiemmissa
tuomaroinneissa
Arvokisojen karsintakilpailuihin (katsastus- ja näyttökilpailut) nimetään neljä tuomaria, joiden lisäksi jokaisella
osallistuvalla seuralla on velvoite tuoda kilpailuun yksi tuomari. Mikäli karsintakilpailun kanssa
samanaikaisesti kilpaillaan 5. luokan kilpailu, velvoitetaan seuroja tuomaan tuomari sekä karsintaan (1
tuomari, vähintään TK4) että MJL 5. luokan kilpailuun (osallistuvien voimistelijoiden määrän mukaisesti 1-3
tuomaria, vähintään TK3).
Kilpailun järjestäjä vastaa aika- ja linjatuomareiden hankkimisesta ja heidän mahdollisista kuluistaan ja
korvauksistaan. Aika- ja linjatuomareilla tulee olla vähintään NTV TK1-tuomarikortti.

NTV ARVOSTELUTUOMAREIDEN TASOVAATIMUS KANSALLISISSA KILPAILUISSA
Tuomareilta vaadittavan tuomarikortin taso riippuu kilpailusta ja kilpailuluokasta seuraavasti:
Luokka
Stara
Kilpalinja B
Kilpalinja C-D
Kilpalinja E-G
Maajoukkuelinja 1.-5.lk
FinGym, SM, karsintakilpailut

Tuomarin taso vähintään
Arvi-koulutus
TK1
TK2
TK3
TK3 (vain E-tuomari) ja TK4
TK4

TUOMARIVELVOITE NTV KANSALLISISSA KILPAILUISSA
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.
Kilpailun järjestävällä seuralla ei ole tuomarivelvoitetta. Uudella NTV kilpailutoimintaan osallistuvalla seuralla
on vapautus tuomarivelvoitteista kahden ensimmäisen kilpailukauden aikana.
Mikäli seuran oma tuomari on nimettynä samaan aikaan johonkin Voimisteluliiton NTV-tehtävään, korvaa
hän samaan aikaan käytävässä kilpailussa yhden edustamansa seuran tuomarin tuomarivelvoitteen.
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Mikäli järjestävä seura ilmoittaa kilpailukutsussa, että aikatauluun voi tulla muutoksia, tulee osallistuvien
seurojen seurata kilpailun 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. Jos kilpailun järjestäjä muuttaa
aikataulua tai yhdistää ryhmiä ilmoittautumisajan jälkeen siten, että seurojen ilmoittamista tuomareista tulee
sääntöjen mukaan esteellisiä, tulee järjestävän seuran itse hankkia tilalle korvaavat tuomarit.
Kilpailun valvova ylituomari ei voi vapauttaa seuroja tuomarivelvoitteesta. Valvova ylituomari voi tarpeen
vaatiessa siirtää tuomareita arvostelemaan eri luokkaan kuin mihin tuomari on alun perin ilmoitettu
ainoastaan samaan aikaan käytävissä kilpailuissa.
Järjestävä seura on velvollinen hankkimaan puuttuvat tuomarit, jos tuomareita ei ole riittävästi kilpailun
sujuvaksi läpiviemiseksi.
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, mutta kilpailun järjestäjä voi laskuttaa seuraa 80 € seuramaksulla.
Tuomarivelvoite ei täyty, mikäli tuomaria ei ilmoiteta ilmoittautumisajan puitteissa tai tuomari ei ilmesty
kilpailuihin. Tällöin kilpailun järjestäjä voi laskuttaa kisaan ilmoittautunutta seuraa 80 € seuramaksulla/
myöhässä ilmoitettu tai puuttuva tuomari. Seuramaksu laskutetaan yhdessä ilmoittautumismaksujen kanssa.
Mikäli kilpailuihin osallistuva seura ei pysty lainkaan täyttämään tuomarivelvoitetta, laskuttaa Voimisteluliitto
(NTV) lisäksi 80 euron suuruisen tuomarisakkomaksun per puuttuva tuomari, joka laskutetaan seuroilta
kauden/vuoden lopussa.
Jos kilpailuluokka on jaettu eri aikaan kilpaileviin ikäluokkiin (nuoremmat/vanhemmat), pitää seuran täyttää
tuomarivelvoite kaikissa ikäluokissa, joihin sen voimistelijat on ilmoitettu.
Kilpalinjan tuomarivelvoite kussakin B-D luokassa on
1-15 voimistelijaa => 1 tuomari
16-30 voimistelijaa => 2 tuomaria
> 31 voimistelijaa => kolmas tuomari vain, mikäli kilpailun läpivieminen sitä tarvitsee
Kilpalinjan tuomarivelvoite E-luokassa on
1-5 voimistelijaa => 1 tuomari
6-10 voimistelijaa => 2 tuomaria
> 11 voimistelijaa => kolmas tuomari vain, mikäli kilpailun läpivieminen sitä tarvitsee
Kilpalinjan tuomarivelvoite samaan aikaan käytävien F-G-luokkien kohdalla on
1-5 voimistelijaa => 1 tuomari
6-10 voimistelijaa => 2 tuomaria
> 11 voimistelijaa => kolmas tuomari vain, mikäli kilpailun läpivieminen sitä tarvitsee
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Maajoukkuelinjan tuomarivelvoite samaan aikaan käytävien 1.-5. luokkien kohdalla on
1-5 voimistelijaa => 1 tuomari
6-10 voimistelijaa => 2 tuomaria
> 11 voimistelijaa => kolmas tuomari vain, mikäli kilpailun läpivieminen sitä tarvitsee

NTV TUOMARIKORVAUKSET
Seurojen omien tuomareiden ja vuokratuomareiden korvaukset
Luokkakilpailuissa osallistuvat seurat vastaavat tuomarivelvoitteen mukaisten tuomareidensa
kustannuksista.
Vuokratuomareille tulee maksaa vähintään matka- ja majoituskustannukset (hotellimajoitus) sekä päiväraha
Voimisteluliiton matkustussääntöjen mukaan tai vastaavan suuruinen työkorvaus (sovitaan
tapauskohtaisesti).
Ohjeita tuomareiden työkorvauksen maksusta ja verotuksesta:
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48037/palkka-ja-ty%C3%B6korvaus-verotuksessa/
Liiton nimeämien luokkakilpailujen valvovien ylituomareiden korvaukset
Kilpailujen järjestäjä on velvollinen maksamaan valvoville ylituomarille palkkion 100 €/pv +
matkakustannukset (päiväraha ja matkat) Voimisteluliiton matkustussääntöjen mukaan. Mikäli tuomari toimii
kilpailuissa valvovana ylituomarina useampana kuin yhtenä päivänä, on kilpailujen järjestäjän huolehdittava
tuomarin mahdollisista majoituskustannuksista (hotellimajoitus) ja ruokailuista harkinnan mukaisesti.
Valvova ylituomari laatii matka- ja palkkiolaskun kilpailut järjestäneelle seuralle kuukauden kuluessa.
Kilpailujen järjestäjän on huolehdittava korvausten maksamisesta kuukauden kuluessa laskun
vastaanottamisesta.
Liiton nimeämien karsintakilpailujen valvovien ylituomareiden korvaukset
Voimisteluliitto maksaa valvovan ylituomarin palkkion 100 €/pv ja matka- ja majoituskulut sekä päivärahat
Voimisteluliiton matkustussäännön mukaan. Mikäli tuomari toimii kilpailuissa valvovana ylituomarina
useampana kuin yhtenä päivänä, Voimisteluliitto huolehtii tämän mahdollisista majoituskustannuksista
(hotellimajoitus) ja ruokailuista harkinnan mukaisesti.
Liiton nimeämien tuomareiden korvaukset - SM-kilpailut, FinGym, arvokilpailukarsinnat sekä
Suomessa järjestettävät kansainväliset kilpailut
Tuomareiden tulee itse hakea korvaukset maksavalta taholta
o Voimisteluliitto maksaa tuomareiden matkakulut ja päivärahan tai vastaavan suuruisen työkorvauksen
Voimisteluliiton matkustussäännön mukaan. Kilpailun järjestäjä maksaa tuomareiden majoitukset ja ruokailut
(vähintään yksi ruoka per päivä).
o Lajikohtaisissa SM-kilpailuissa Voimisteluliitto maksaa tuomareiden matkakulut ja päivärahan tai vastaavan
suuruisen työkorvauksen Voimisteluliiton matkustussäännön mukaan. Kilpailun järjestäjä maksaa tuomareiden
majoitukset ja ruokailut (vähintään yksi ruoka per päivä).
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o

Lajien yhteisissä SM-kilpailuissa tuomarikulujen maksaja sovitaan erillisellä Voimisteluliiton ja järjestävän
seuran välisellä sopimuksella. Tuomareille korvataan matkat, majoitukset, (ruokailut), päiväraha tai vastaavan
suuruinen työkorvaus Voimisteluliiton matkustussäännön mukaisesti.

Liiton nimeämien tuomareiden korvaukset - kansainväliset kilpailut
Kansainvälisissä kilpailuissa Voimisteluliitto maksaa nimetyn tuomarin matka- ja majoituskulut sekä
päivärahat Voimisteluliiton matkustussäännön mukaan.
Kansainvälisten seurakilpailujen tuomarin kustannusten korvaamisesta neuvottelevat osallistuva seura ja
tuomari keskenään.

OHJE NTV-KILPAILUJEN YLITUOMAREILLE
Ennen kilpailuja
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.murtonen@voimistelu.fi.
Ylituomarin tulee tuntea Voimisteluliiton kaikkia lajeja koskevat säännöt, NTV luokkakilpailuohjeet sekä NTV
tuomariohjesäännöt ja toimia ja ohjata kilpailua niiden mukaisesti. Tuomarin ei tule ottaa tarjottua ylituomarin
tehtävää vastaan, jos ei pysty toimimaan ylituomarina kilpailun aikana. Mikäli kilpailussa on enemmän kuin
yksi ylituomari, sopivat he keskenään työnjaosta.
Valvova ylituomari on tarvittaessa järjestävän seuran käytettävissä arvostelua ja telineitä koskevissa
kysymyksissä sekä aikataulun tarkentamisessa. Ylituomarin tulee varmistaa kilpailun järjestäjältä viimeistään
tuomareiden ilmoittautumisajan umpeuduttua, että tuomareita on ilmoitettu kilpailuun riittävästi, ja saada ajan
tasalla oleva tuomarilista, jossa vähintään kunkin tuomarin nimi, taso, seura, jonka tuomarina toimii
kilpailuissa ja luokka, jossa arvostelee. Jos tuomareita on liian vähän, ylituomari neuvottelee järjestävän
seuran kanssa tarvittavista toimenpiteistä. Jos kilpailun läpivieminen sitä vaatii, voi ylituomari toimia
arvostelevana tuomarina harkintansa mukaan. Ylituomarin tehtäviin ei kuulu vuokratuomareiden
hankkiminen kilpailuun osallistuville seuroille. Jos ylituomari sopii järjestävän seuran kanssa osallistuvansa
ylimääräisten tuomareiden hankkimiseen, sopii ylituomari tämän työn korvauksesta järjestävän seuran
kanssa (ennen työn suorittamista).
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 kolme, jää keskimmäinen Evähennys voimaan. Mikäli tuomareita on enemmän kuin kolme, poistetaan ylin ja alin pistemäärä ja
lasketaan jäljelle jäävistä keskiarvo. Tuomaripaneelit tulee julkaista hyvissä ajoin ennen kilpailua kilpailun
nettisivuilla Kisanet-sivustolla https://kisanet.fi/.
Kilpailun valvova ylituomari valmistautuu huolellisesti tuomarineuvotteluun etukäteen mm. valitsemalla
neuvottelussa näytettävät mallisarjat, varmistamalla kilpailun järjestäjältä minkälaisessa tilassa neuvottelu
pidetään ja onko mallisarjojen katselua varten käytettävissä videotykki.
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Kilpailupäivänä
Valvovan ylituomarin pitää olla hyvissä ajoin kilpailupaikalla ennen kilpailujen alkua. 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, myös ohjeistus harjoitusarvosteluun tuleville tuomareille
o mahdolliset esteellisyydet ja esteellisyyssääntö
o mahdolliset Voimisteluliiton ja/tai kilpailun järjestäjän tiedotusasiat (esim. sääntötarkennukset,
Kysymyksiä ja vastauksia -päivitykset Voimisteluliiton nettisivuilta)
o esimerkki-/mallisarjat (ylituomareille erikseen jaetun linkin kautta)
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 ohjataan toiminta tiedustelutilanteessa (MJL ja karsinnat) sekä mikäli valmentaja haluaa tulla
keskustelemaan pisteistä tuomareiden kanssa
o tuomarilistoihin merkittävät asiat
- kaikkien E-tuomareiden vähennykset ja loppupisteet
- omavalintaisissa luokissa DV, CR, CV, D-pisteet sekä kaikkien E-tuomareiden vähennykset ja
loppupisteet.
- Maajoukkuelinjan bonuspisteet merkitään kohtaan CR (CR + bonus yhteensä enintään 3,5).
o mahdolliset nojapuuaisojen nostot (muistettava ilmoittaa myös valmentajille ja voimistelijoille muuttunut
suoritusjärjestys)
o mahdolliset uudet liikkeet omavalintaisissa luokissa
o ohjataan seuraamaan säännöllisesti Voimisteluliiton sivulla mm. Kysymyksiä ja vastauksia -päivityksiä
sekä FIG:n Help Deskiä ja newslettereitä sekä liittymään NTV-tuomareiden Facebook-ryhmään.
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 olla paikallaan jakaa tuomarinäkökulmaa
valmentajien kanssa, mutta ei kesken kilpailun eikä koskaan lasten tai vanhempien kuullen. Palautteen
antamisen pitää olla arvostavaa ja rakentavaa. Jokainen lajin harrastaja on tärkeä!
Kilpailun ylituomari allekirjoittaa tuomarikirjat neuvottelun yhteydessä. Mikäli tuomari arvostelee
useammassa luokassa kilpailun aikana, saa hän merkinnän jokaisesta arvostelemastaan 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).
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Kilpailun aikana
Kilpailun aikana valvova ylituomari
o huolehtii kilpailun sääntöjen noudattamisesta
o huolehtii kilpailun sujuvasta läpiviemisestä yhdessä kilpailun järjestäjien kanssa
o on tarvittaessa mukana arvostelemassa telineiden ensimmäiset suoritukset telineiden tuomaripaneelien
kanssa
o kiertää seuraamassa ja tarvittaessa ohjaamassa tuomaripaneelien työskentelyä ja osallistuu tarvittaessa
tuomaripaneelin työskentelyyn, jos paneelin tuomarit eivät löydä yhtenäistä linjaa
o vastaa tuomareiden työskentelystä, seuraa tuomaripaneelien antamia pisteitä ja antaa tuomareille
tarvittaessa rakentavaa palautetta
o auttaa arvostelevia tuomareita tulkinnallisissa epäselvyyksissä
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 ohjaa tarvittaessa valmentajia oikeaan tapaan pisteistä tiedustelemiseen
o vastaanottaa ja käsittelee mahdolliset tiedustelut sääntöjen mukaan
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. Voimisteluliiton (NTV) tuomarisakkomaksut
laskutetaan seuroittain viimeistään vuoden lopussa valvovan ylituomarin ilmoituksen mukaan.
Tuomarisakkomaksulista
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.
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