Rytmisen voimistelun tuomarijärjestelmä / tuomaritasot
FIG:n kansainvälinen
taso / Brevet IV-I

Taso I

Taso II

Starttikurssi 2,
osa-alue E2

Taso III
Starttikurssi 1,
osa-alue D1

-

Tason I tuomarit voivat edetä FIG:n kansainvälisille tuomarikursseille.
Kansainväliselle tuomarikurssille halukkaita pyydetään ottamaan yhteyttä RV
lajipäällikköön.

- Tuomari voi arvostella kaikkia kansallisia kilpailuja mukaan lukien SM-kilpailut ja arvokilpailukarsinnat sekä niitä
kansainvälisiä kilpailuja, joihin ei vaadita Brevet – tuomarikorttia. Lajiasiantuntijaryhmä kutsuu tuomarit SM –
kilpailuihin ja arvokilpailukarsintoihin.
- Tuomarikurssin pituus on 3 päivää ja se sisältää sekä kirjallisen teoriakokeen että käytännön kokeen.
- Tuomarin on oltava vähintään 18-vuotias.
-

Tuomari voi arvostella kaikkia osa-alueita kansallisissa kilpailussa, lukuun ottamatta SM-kilpailuja ja arvokilpailukarsintoja.
Tuomarikurssi pituus on 3 päivää ja se sisältää sekä kirjallisen teoriakokeen että käytännön kokeen.
Tuomarin on oltava vähintään 15-vuotias.
Ennen I-tasoa on arvosteltava vähintään kuudessa (6) kilpailussa ja suoritettava kaksi (2) varjoarviointia. Vaadituiksi
kilpailuiksi lasketaan kilpailut, joissa tuomari on toiminut II-tason kokeen suorittamisen jälkeen. Ohjeet
varjoarvioinnista liitteessä.

- Tuomari voi arvostella kaikkien yksilösarjojen vapaa- ja välineohjelmien suorituksen teknistä osa-aluetta luokka-, ikäkausi- ja
välinekilpailuissa sekä duo/trio-kilpailuissa.
- Koulutus on yksipäiväinen ja keskittyy suorituksen teknisen osa-alueen (E2: tuomarit E3-E6) arviointiin. Koulutus sisältää kirjallisen
teoriakokeen ja käytännön kokeen.
- Tuomarin on oltava vähintään 15-vuotias.
- Ennen II-tasoa on arvosteltava yhteensä kuusi (6) kilpailua, myös D1-kortilla arvostellut kilpailut lasketaan (vähintään yksi kilpailu
D1 – tuomarina ja yksi kilpailu E2 tuomarina). Kaksi kilpailua voi korvata Voimisteluliiton järjestämillä rytmisen voimistelun
tuomariseminaareilla.
- Tuomari voi arvostella yksilösarjojen vapaa- ja välineohjelmien vaikeuden eli D1 - osa-aluetta luokkakilpailuissa,
ikäkausikilpailuissa ja välinekilpailuissa. Lisäksi Startti 1 – tason tuomari voi arvostella D1 – osa – aluetta kaikissa duo/trio kilpailun sarjoissa ja joukkueiden luokissa 1-4.
- Koulutus on yksipäiväinen ja keskittyy vaikeuden osa-alueen (D1: tuomarit D1/D2), vartalonvaikeusosien ja tanssiaskelsarjojen
arviointiin. Koulutus sisältää käytännön kokeen.
- Tuomarin oltava vähintään 15-vuotias.
- Ennen Starttikurssi 2 – tasoa on arvosteltava 3 kilpailua. *

* Suositus on, että D1-tuomari arvostelee kolme (3) kilpailua ennen osallistumista seuraavan tason (Taso III - E2) tuomarikurssille. Yhden kilpailun voi korvata
mahdollisella Voimisteluliiton järjestämällä rytmisen voimistelun tuomariseminaarilla.
Huom! D1-tuomari voi osallistua E2-koulutukseen ennen suositeltujen kilpailujen keräämistä ja saada E2-tuomarikortin.

Kilpailujen laskeminen: 1-päiväinen kilpailu = 1 kilpailu, 2-päiväinen kilpailu, jossa tuomari tuomaroi molempina päivinä, lasketaan kahdeksi kilpailuksi ja samoin 3päiväinen kilpailu, jossa tuomari tuomaroi kaikkina päivinä lasketaan kolmeksi kilpailuksi.

Tuomareita ilmoitetaan kilpailuihin Tuomari – ja arvisäännön https://www.voimistelu.fi/fi/L%C3%B6yd%C3%A4-voimistelu/Rytminenvoimistelu/Kilpailu/S%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t mukaisesti.

