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NTV:n luokkajärjestelmä
Yleinen osuus

Tuomaritoiminta

Tuomaritoiminta


Stara-tapahtuma







Pronssi-, hopea- ja kultamerkki




Timanttimerkki






ei erillistä tuomarikoulutusta





NTV:n nimeämät arvioijat



kilpalinjan B-luokan pakolliset liikesarjat
vaaditaan yksi harjoitusarvostelu B-luokassa
arvostelutuomari kilpalinjan B-luokan kilpailuissa





kilpalinjan C-D luokkien liikesarjat, materiaalina lisäksi B-luokan pakolliset
liikesarjat
arvostelutuomari kilpalinjan B-D-luokan kilpailuissa



Suomenkielinen sääntökirja
kilpa- ja maajoukkuelinjojen arvostelutuomari (D- ja E-tuomari)
TK4-tuomarit saavat toimia ylituomareina kaikissa kilpalinjan kilpailuissa ja kaikissa
maajoukkuelinjan kilpailuissa

Kansainvälinen tuomarikoulutus (FIG Brevet)




Tuomarikoulutus 2 (TK2)

Suomenkielinen sääntökirja
kilpalinjan B-G-luokkien arvostelutuomari sekä maajoukkuelinjan 2-5 luokkien Etuomari
TK3-tuomarit saavat toimia ylituomareina kilpalinjan kaikissa luokissa
Vaaditaan yksi harjoitusarvostelu omavalintaisessa luokassa

Tuomarikoulutus 4 (TK4)




Tuomarikoulutus 1 (TK1)




Tuomarikoulutus 3 (TK3)



Staran arvosteluohjeet, Arvi-koulutus (katsottavissa Youtubessa)
Arvi saa arvioida suorituksia Stara-tapahtumissa

FIG:n Code of Points
saavat toimia ylituomareina FinGym-, SM- ja katsastuskilpailuissa (NTV nimeää)
NTV nimeää osallistujat

Tuomaritoiminta

Tuomaritoiminta
Eteneminen tuomarina
TK1 -> TK2


Suoritettava hyväksytysti TK2

TK2 -> TK3



Suoritettava hyväksytysti TK3
Harjoitusarvostelu omavalintaisessa luokassa

TK3 -> TK4


Suoritettava hyväksytysti TK4

TK4 -> kansainvälinen


Tuomari











NTV nimeää kansainväliselle tuomarikurssille osallistuvat tuomarit

HUOM! Olympiadin vaihtuessa jokaisen on uusittava tuomarikorttinsa.

on vähintään 15-vuotias
on suorittanut naisten telinevoimistelun tuomarikurssin ja hänellä on
voimassaoleva tuomarikortti sekä tuomarilisenssi
hallitsee arvostelemansa luokan liikesarjat sekä arvosteluohjeet
osallistuu ajoissa tuomarineuvotteluun
on pukeutunut tuomariasuun





(jakkupuku), tummansininen tai musta hame tai housut - ja valkoinen paita

toimii arvostelemassaan luokassa kaikissa ryhmissä tuomarina
valmistautuu perusteellisesti kaikille telineille ennen kilpailua
arvostelee jokaisen suorituksen tarkasti, nopeasti, itsenäisesti,
oikeudenmukaisesti ja objektiivisesti tehden jokaisesta suorituksesta
asianmukaiset merkinnät
ei saa kilpailun aikana poistua paikaltaan ilman telineen ylituomarin lupaa
voidaan nimetä tuomariksi mihin tahansa samaan aikaan kilpailtavaan luokkaan
ei saa kilpailun aikana olla yhteydessä muihin henkilöihin kuten valmentajiin tai
muihin tuomareihin eikä keskustella heidän kanssaan
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Tuomaritoiminta
Harjoitusarvostelu








Uusien TK1-tuomareiden tulee arvostella yksi harjoituskilpailu ennen
tuomarikortin voimaantuloa
Harjoituskilpailussa tuomarin on arvosteltava kaikilla telineillä
Harjoittelutuomari ei täytä seuran tuomarivelvoitetta
Harjoittelutuomarin tulee osallistua tuomarineuvotteluun
Harjoittelevan tuomarin pisteitä ei huomioida telineen arvostelussa
Harjoitusarvostelu merkitään tuomarikorttiin
Harjoitusarvostelija ilmoittaa kilpailun ylituomarille etukäteen
tulostaan

Tuomaritoiminta
Valvova ylituomari












Kilpailun tekninen ja arvostelun johtaminen sääntöjen mukaisesti.
Tarkistaa ennen telinekokeilua, että käytettävät telineet ovat ohjeiden mukaiset.
Varmistaa ajoissa järjestäjältä, että tuomareita on riittävästi.
Kutsuu kokoon ja johtaa kaikkia tuomarineuvotteluja.
Jakaa tuomareiden tehtävät ja allekirjoittaa tuomarikortit.
Valvoo tuomarisäännösten mukaisesti, että arvostelu tapahtuu oikeudenmukaisesti,
johdonmukaisesti ja mahdollisimman oikein, voimassaolevien sääntöjen ja vaatimusten
mukaisesti.
Seuraa telineiden ylituomarien toimintaa ja puuttuu siihen, jos se on välttämätöntä.
Päättää pistemäärien muuttamisesta silloin, kun telineen ylituomari ja yksi tai useampi
tuomari on eri mieltä.
Määrää tarvittaessa rangaistuksen käytösvirheistä.
Tarkistaa tulosluettelon.
Tekee selvityksen NTV:n lajipäällikölle mahdollisimman pian, viimeistään 30 päivän kuluessa
kilpailusta. Selvityksen on sisällettävä:

Mahdolliset kilpailussa ilmenneet ongelmat sääntötulkinnoissa ja arvostelussa.

Tuomarivelvoitteiden laiminlyönnit (kilpailuluokka, tuomarivelvoitteen laiminlyönyt
seura, puuttuvien tuomareiden lukumäärä).

Tuomaritoiminta
Telineen ylituomari









tarkistaa, että oma teline ja alastulomatot ovat sääntöjen
mukaiset ja hyvässä kunnossa
vastaa telineen tuomariston työskentelystä
huolehtii oikeasta suoritusjärjestyksestä
antaa voimistelijalle luvan aloittaa suoritus
harkitsee luvan antamisen suorituksen uusimiseen yhdessä
valvovan ylituomarin kanssa
laskee lopullisen pistemäärän ja merkitsee sen
arvostelupöytäkirjaan
tarkistaa arvostelupöytäkirjan
huolehtii lisäksi kaikista arvostelutuomarin tehtävistä

Tuomaritoiminta - esteellisyys
 Voimisteluliiton Yleisten kilpailu- ja kurinpitosääntöjen 5. pykälä
 Sukulaisuussuhdetta koskevaa esteellisyyttä tulee noudattaa
kaikissa NTV:n kilpailuissa
 Vastuuvalmentajan esteellisyyttä tulee noudattaa SM-, FinGymja katsastuskilpailuissa
 Suosituksena myös kaikissa muissa NTV-kilpailuissa

 Tuomari on ensisijaisesti itse vastuussa siitä, ettei tuomaroi
esteellisenä
 Tuomarivelvoite määräytyy kilpailukutsun aikataulun mukaan. Jos
kilpailun järjestäjä muuttaa aikataulua tai yhdistää ryhmiä
ilmoittautumisajan jälkeen siten, että seurojen ilmoittamista
tuomareista tulee Kilpailu- ja kurinpitosääntöjen mukaan esteellisiä,
tulee seuran itse hankkia tilalle korvaavat tuomarit.

Tuomarin käytös

Tuomaritoiminta – säännöt ja lisenssi
 Tuomaritoiminnan toimintaohjesäännöt netissä:
www.voimistelu.fi -> voimistelu -> NTV -> kilpailu ->
säännöt
 Tuomarien tulee ostaa lisenssi, jos tuomaroi (5 € / kpl)
Voimisteluliiton alaisissa kilpailuissa (pl. Stara ja
Lumo). Lisenssi ostetaan oman seuran jäsenrekisterin
Hoikan kautta.
 Jokaisen tuomarin on seurattava kansallisten
sääntöjen päivityksiä ja mahdollisia arvosteluohjeiden
muutoksia
 Jos kuulut Facebookiin, liity FB:n NTV tuomarit ryhmään

 Voimistelijat, valmentajat, yleisö jne. seuraavat
tuomareiden toimintaa
 Tuomareilta odotetaan puolueettomuutta, rehellisyyttä,
itsehillintää ja kaikin puolin moitteetonta käytöstä
 Voimistelijat ja valmentajat tekevät kovasti töitä ja me
tuomarit arvostamme sitä
 Arvostamme ja kannustamme myös toisiamme
 Mieti, millaisen kuvan annat itsestäsi ja lajistasi






Tuomaripöydän takana
Kilpailumatkoilla
Saleilla
Voimisteluyhteisön ulkopuolella
Sosiaalisessa mediassa
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Tuomaritoiminta
Tuomarivelvoitteet




Kilpailuihin voi osallistua aikaisintaan sen vuoden syksynä,
kun voimistelija täyttää 7 vuotta (lisenssikausi syksy 2017 kevät 2018 / 2010 syntynyt)
B-luokkaan voi siirtyä kilpailemaan, kun voimistelija on
suorittanut hopeamerkin
Kilpalinjalla edetään luokkanoususääntöjen mukaan.
C-luokkaan voi siirtyä kilpailemaan, kun voimistelija on
suorittanut kultamerkin ja saavuttanut vaadittavat
nousupisteet B-luokassa.

jokaisella osallistuvalla seuralla oltava kilpalinjalla






1-15 voimistelijaa / 1 tuomari
16-30 voimistelijaa / 2 tuomaria
> 30 voimistelijaa / 3 tuomaria vain, mikäli kilpailun läpivieminen sitä tarvitsee

tuomarisakkomaksu on 80 €




Ohjeita voimistelijoille

lisäksi järjestävällä seuralla oikeus laskuttaa puuttuvista tuomareista enintään a’ 80 €

järjestävä seura vapautetaan tuomarivelvoitteesta

Ohjeita voimistelijoille
Voimistelijan varusteet:

asiallinen voimistelupuku

saa olla nilkkapituiset lahkeet tai puvun väriset
nilkkapituiset trikoot (ei suositella!)

lyhyet lahkeet ei alemmas kuin 2 cm pakaroista

olkaimet vähintään 2 cm leveät

vain nappimaiset korvakorut

kämmensuojia (lämsiä, räpsiä)

saa käyttää rekillä/nojapuilla

tossuja ja/tai sukkia saa käyttää





Ohjeita voimistelijoille ja valmentajille
Telinekokeilu B-D-luokissa


N. 30 minuuttia ennen kilpailun alkua on yleinen
verryttely





Verryttelyn jälkeen on alkumarssi ja siirtyminen
ensimmäiselle telineelle
Hypyssä ryhmä jaetaan kahtia






Ohjeita voimistelijoille ja valmentajille
Telinekokeilu


Nojapuilla, puomilla ja permannolla kolme
ensimmäistä voimistelijaa kokeilee, minkä
jälkeen ensimmäinen kilpailee





seuraavana neljäs voimistelija kokeilee, minkä
jälkeen toinen kilpailee
sitten viides kokeilee ja kolmas kilpailee jne.
kokeilun vähimmäisaika voimistelijaa kohden on
60 s / yksi sarja
tuomaripöydälle tulisi laittaa merkki (esim.
vihreä lippu) esille, kun kilpailusuoritus on
menossa

EI saa mennä telineille
permantoa ja mattoja saa käyttää

ensimmäinen puolisko kokeilee ja sitten kilpailee
toinen puolisko kokeilee ja sitten kilpailee
jokaisella kaksi kokeiluhyppyä

Ohjeita voimistelijoille ja valmentajille
Kilpailusuoritus



Kansainvälinen telinejärjestys: hyppy, nojapuut,
puomi ja permanto
Kilpailujen järjestäjän velvollisuus on huolehtia siitä,
että kukin kilpailija saa käyttää samanlaisia
telineitä, mattoja ja ponnistuslautoja kilpailun
alusta loppuun asti.
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Ohjeita voimistelijoille

Ohjeita voimistelijoille

Telineet:

Kilpailusuoritus

 B-D-luokissa ylimääräisiä mattoja (30-40cm) saa käyttää



 telineiden alla
 alastuloissa



 Nojapuuaisoja saa tarvittaessa nostaa (kumpaakin 5 cm)
ylituomarin luvalla, mikäli jalat tai pakarat koskettavat
mattoa. Lupa pyydetään ennen kilpailun alkua.

Ohjeita voimistelijoille ja valmentajille



Voimistelijan tulee olla valmiina odottamassa
aloituslupaa omalla vuorollaan
Voimistelijan pitää esittäytyä telineen ylituomarille
ennen ja jälkeen suorituksen
Suorituksen (koko liikesarjan) voi uusia kilpailun
ylituomarin luvalla vain mikäli sarjan keskeytyminen
on johtunut voimistelijasta riippumattomasta
syystä (esim. tekninen tai lämsän/räpsän
katkeaminen). Mahdollisesta uusimisesta päättävät
telineen ylituomari ja valvova ylituomari yhdessä

Ohjeita valmentajille
Valmentaja saa olla varalla suorituksen aikana
Valmentaja ei saa

Kilpailusuoritus


Voimistelija ei saa keskustella tuomareiden kanssa
kilpailun ollessa käynnissä
Magnesiumin käyttö:








Nojapuilla liiallinen magnesiumin käyttö on kiellettyä
Puomiin saa tehdä pieniä merkkejä magnesiumilla
Permannolle ei saa levittää magnesiumia, eikä tehdä
merkkejä

On suotavaa, että voimistelija osallistuu
alkumarssiin ja palkintojenjakotilaisuuteen







puhua tai antaa merkkejä voimistelijalle (= valmentaa) sarjan aikana
estää tuomareita näkemästä suoritusta
muuttaa telineen korkeutta ilman lupaa
keskustella arvostelutuomareiden kanssa kilpailun aikana
kysyä tuomaristolta arvosteluun liittyviä kysymyksiä kilpailun
aikana
 käyttää väärin oikeuksiaan eikä loukata muiden osallistujien
oikeuksia
 viivyttää kilpailua
Voimistelijan valmentajan pitää olla kilpailupaikalla koko kilpailujen
ajan mukaan lukien lämmittely, telinekokeilu ja kilpailutapahtuma.
Valmentajan nimi ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Pakollisten liikesarjojen arvostelu

Pakollisten liikesarjojen arvostelu

 pakollisten liikesarjojen suorituksesta voi saada enintään
10,00 pistettä/teline
 suoritusvirheistä on erillinen vähennystaulukko
 telineen ylituomari ja/tai kilpailun ylituomari ratkaisevat
tulkinnalliset epäselvyydet

Ellei erikseen mainita
 liikeosissa ei 2 sekunnin aikavaatimusta
 puomin ja permannon liikkeitä ei tarvitse tehdä yhdistelmänä

 ratkaisu on kilpailukohtainen

 Tarkennus: kun välissä on viivat (-), tarkoitus on tehdä nämä osiot
peräkkäin, liikkeiden väliin ei siis kaivata omia sideosia. Mikäli ei
erikseen ole mainittu (josta suoraan / yhdistelmänä tms), ei
liikkeitä vaadita yhdistelmänä.

 Puomin päällä tehtävien ja permannon liikkeiden alastulot saa
tehdä yhdelle tai kahdelle jalalle
 puomille ja permannolle tehdään oma koreografia eli valitaan
sideosat, käännökset, käsien liikeradat ja askelten määrä
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Pakollisten liikesarjojen arvostelu
 Suorituksen arvioinnissa otetaan huomioon
erityisesti:









suorituspuhtaus
oikea liiketekniikka
suorat vartalon linjat
liikelaajuus
tyylikkyys
taiteellisuus
vastaako liike pakollisen sarjan tekstiä
suorituksen kokonaisuus

Virhevähennykset
Vähäiset ja pienet virheet:

0.10 p.

 Esimerkiksi jalkojen avaus, polvet hieman koukussa ja vartalon
pienet hallintavirheet

Keskisuuret virheet

Loppupistemäärä
Loppupistemäärä sisältää vähennykset
 suorituksesta
 esittämisen taiteellisuudesta
 Loppupistemäärä = 10.00 - vähennykset
 2 tuomaria: molempien tuomareiden pisteiden keskiarvo
 3 tuomaria: telineen ylituomarin pisteet huomioidaan
kaksi kertaa, suurin ja pienin pistemäärä putoavat pois ja
kahdesta keskimmäisestä keskiarvo
 4 tuomaria: suurin ja pienin pistemäärä putoavat pois ja
kahdesta keskimmäisestä lasketaan keskiarvo

Yleiset virheet
 Ylimääräiset liikkeet
 nojapuut: väliheilahdus – vähennys 0,50 (ei muita vähennyksiä)
 puomi ja permanto: mahdolliset suoritusvirheet tekniikasta

0.30 p.

 Esimerkiksi selvät virheet suoritustekniikassa ja selvät
hallintavirheet

Suuret virheet

0.50 p.

 Esimerkiksi suuri poikkeama oikeasta tekniikasta ja
väliheilahdus

Erittäin suuret virheet

1.00-1.50 p.

 Esimerkiksi kaatuminen, putoaminen ja puuttuva liike

Suoritusvirheet1

Kädet tai jalat koukussa

 Kädet koukussa käsitukivaiheessa, polvet koukussa
 0.10/0.30/0.50

 Jalat tai polvet erillään
 0.10 (< hartioiden leveys)
 0.30 (≥ hartioiden leveys)

 Jalat ristikkäin kierteissä

0.10

0.50
0.30

 0.10

 Liikkeiden riittämätön korkeus
 0.10/0.30
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Kädet tai jalat koukussa

Jalat tai polvet erillään

 Polvet koukussa -0.30
(rajapintainen 0.30/0.50)

Suoritusvirheet2
 Riittämätön kerä tai taitto
 0.10/0.30

 Vartalon suora asento ei säily (vartalon taittaminen liian
aikaisin)
 0.10/0.30

 Epäröinti suoritettaessa liikkeitä

Riittämätön kerä/taitto
 Riittämätön kerä- tai
taittoasennon
täsmällisyys
 0.10 (90º lantiokulma)
 0.30 (>90º lantiokulma)

 0.10

 Poikkeaminen suorasta linjasta
 0.10

Suoritusvirheet3

Suoritusvirheet4

 Vartalon ja jalkojen asento (vähennys joka kerta)
 huono vartalon asento 0.10
 jalkaterät eivät ojennu 0.10
 riittämätön spagaattiasento voimistelullisissa liikkeissä
0.10/0.30/0.50 – Huom! B-luokka 0,1/0,3

 Voimistelullisten liikkeiden tekniset vaatimukset jäävät
saavuttamatta
 0.10/0.30/0.50

 Liikkeiden tarkkuus (jokaisella liikkeellä on selkeä alku- ja loppuasento)
 0.10

 Yritys suorittamatta liikeosaa
 0.30

Tarkkuusvähennys
voidaan ottaa sekä
voimistelullisista että
akrobaattisista liikkeistä

 Kokonaisvähennykset vartalon väärästä asennosta ovat
enintään 0.50 (voimistelulliset liikkeet)
 Vartalon asennon vähennyksiin kuuluvat:





Spagaattiasennon virheet
Jalkojen koukistus
Nilkkojen ojennus
Liikkeiden omat erityisvaatimukset

 Kokonaisvähennykseen ei kuulu hypyn ajoituksen
tarkkuus, korkeus eikä alastulovähennykset

 Alastulo liian lähelle telinettä (NO, PU)
 0.30
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Alastulovirheet1
Yhteensä enintään 0.80 p, jos ei kaatumista tai putoamista

 Mikäli voimistelija putoaa/kaatuu, vähennetään vain putoaminen, ei
sen lisäksi muita alastulovähennyksiä

Alastulovirheet2
 Jalat erillään alastulossa
 0.10

 Ylimääräiset käsiliikkeet
 Virheellinen vartalon asento
 0.10/0.30

 Syvä kyykky
 0.50

 0.10

 Puutteellinen tasapaino
(huom. PU)
 0.10/0.30

 Ylimääräiset askeleet, pieni
hypähdys
 0.10

 Suuri askel tai hyppy

 Käsituki telineestä,
putoaminen, kaatuminen
 1.00
 1 tai 2 käden tuki matosta tai
telineestä
 kaatuminen matolle polvilleen
tai istualleen
 putoaminen/kaatuminen
telineeltä, telineelle tai telinettä
vasten
 liikkeen alastulo ei tapahdu jalat
edellä

 > 1 metri, 0.30

Telineen ylituomarin vähennykset
 Puuttuva esittäytyminen ennen tai jälkeen sarjan
 0.30 (suorituksen loppupisteistä)

 Avustus (NO, PU, PE)

 vähennys 1.50
 sisältää suoritusvirheet

Arvostelun helpottamiseksi
kaikki arvostelevat tuomarit
ottavat nämä vähennykset
sarjan keskellä

 Liikkeet eri järjestyksessä kuin ohjeissa
 0.30 (suorituksen loppupisteistä)

Voimistelijan käytös – vähennykset1

(telineen ylituomari ilmoittaa kilpailun ylituomarille, vähennetään
loppupisteistä)

 Magnesiumin virheellinen käyttö
 0.50 (voimistelija/kilpailu)

 Epäurheilijamainen käytös
 0.30

Poikkeama ohjeista -0,3
 otetaan aina, kun voimistelija poikkeaa ohjeista
 Esim. jättää tekemättä jalannoston (jos ei liikettä
”taulukoitu”, jolloin puuttuvan liikkeen vähennys -1,50) tai
ponnistaa hyppyyn kaksi kertaa samalta jalalta, kun
vaaditaan ponnistus eri jaloilla
 lisäksi otetaan korkeuden maksimivähennys -0,3 (hypyt) ja
jalkojen avauksen maksimivähennys -0,3 tai 0,5 (hypyt,
jalannostot)
-> eli puuttuva/poikkeava jännehyppy/jalannosto yhteensä
vähennys -0,6
- > poikkeava tasaspagaattihyppy yht. vähennys -0,9 (B-luokka)
tai -1,1 (C-luokka)

Valmentajan käytös – korttijärjestelmä1
(Kilpailun ylituomari)

Ei suoraa vaikutusta tulokseen tai suoritukseen
Epäurheilijamainen
käytös

1. kerta: keltainen kortti (varoitus)
2. kerta: punainen kortti ja valmentajan
poistaminen kilpailusta

Muu häikäilemätön, Välitön punainen kortti ja valmentajan
kuriton ja törkeä
poistaminen kilpailusta
käytös
Koskevat kaikkia kilpailuvaiheita
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Valmentajan käytös – korttijärjestelmä2
(Kilpailun ylituomari)

Vaikutus tulokseen tai suoritukseen
Epäurheilijamainen
käytös
•
•
•

kilpailun viivyttäminen tai
keskeyttäminen
arvosteleville tuomareille
puhuminen kilpailun
aikana
voimistelijalle puhuminen
kilpailusuorituksen aikana

Muu häikäilemätön,
kuriton ja törkeä
käytös

1. kerta: 0.50 vähennys + keltainen kortti
(varoitus)
1. kerta aggressiivisesti: 1.00 vähennys +
keltainen kortti (varoitus)
2. kerta: 1.00 vähennys + punainen kortti ja
valmentajan poistaminen kilpailusta

Yleinen osa, Q&A
Mikäli voimistelija unohtaa kilpalinjan pakollisissa luokissa sarjan, ja
valmentaja huikkaa seuraavan liikkeen, vähennetäänkö valmentajan
käytösvirheestä?
 Ei vähennystä valmentajan käytösvirheestä, suoritusvirheet (esim. tauko,
tarpeettomat askeleet) vähennetään

Jos kuitenkin valmentaja antaa ohjeita pitkin sarjaa, vähennetäänkö?
 Valmentajan käytösvirhe, josta annetaan valmentajalle suullinen varoitus
(tai keltainen kortti) ja josta YT:n päätöksellä vähennetään 0,5 telineen
loppupisteistä.

Puuttuva liike -vähennys

1.00 vähennys + välitön punainen kortti ja
valmentajan poistaminen kilpailusta

Koskevat kaikkia kilpailuvaiheita

 Vähennystä voi käyttää vain, jos liikettä ei yritetä. Toisin sanoen, jos
liikettä yrittää, mutta ei onnistu, ei voi vähentää puuttuvasta liikkeestä.
 Poikkeuksena B-luokan puomisarjan vaaka, joka ei täytä kriteeriä
(=puuttuva liike), jos vapaa jalka ei nouse vaakatasoon tai jos selän kaari
puuttuu.
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