1.1.2019 alkaen

TUOMARI- JA ARVISÄÄNTÖ
Rytmisen voimistelun Luokka- ja Ikäkausikilpailuihin, Välinekilpailuihin, Duo/Trio kilpailuihin ja näiden yhteydessä järjestettäviin Stara – tapahtumiin:
Kilpailuihin tulee ilmoittaa tuomareita seuraavasti:
•
•
•
̶
̶
̶

1-7 osallistujaa: 1 tuomari (II -taso tai korkeampi)
8 - 14 tai enemmän osallistujia: 2 tuomaria (vähintään yksi II -taso tai korkeampi ja yksi
Startti 1 tai 2)
15 tai enemmän 3 tuomaria (vähintään kaksi II taso tai korkeampi)
Yllä oleva määrä tuomareita tulee ilmoittaa jokaiseen kilpailussa käytävään sarjaan ja
luokkaan.
Sisarseurat ilmoittavat omat, eri tuomarinsa.
Sakko 150 € jokaisesta puuttuvasta tuomarista (per kilpailupäivä)

Joukkueiden ikäkausikilpailuihin tulee ilmoittaa tuomareita seuraavasti:
• 1 joukkue: 1 tuomari (II -taso tai korkeampi)
• 2 tai enemmän joukkueita: 2 tuomaria (vähintään yksi II -taso tai korkeampi ja yksi
Startti 1 tai 2)
Stara - tapahtuma
• 1-7 osallistujaa: 1 arvi
• 8 – 14 tai enemmän osallistujia: 2 arvia
• 15 tai enemmän osallistujia: 3 arvia
Sakko 150 € jokaisesta puuttuvasta arvista (per kilpailupäivä)

– Tuomarit ilmoitetaan samalla kuin voimistelijat viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautumiseen on
kirjattava huolellisesti tuomarin kaikki yhteystiedot sekä jokaisen luokan/sarjan osalta osallistuuko tuomari ko.
luokan/sarjan arvosteluun. Mikäli aikataulusyistä tuomareita täytyy vaihtaa toisiin, on vaihdot ilmoitettava
kilpailujärjestäjälle 3 vrk sisällä lopullisen kilpailuaikataulun julkistamisesta.
- Myöhästymissakko
Mikäli tuomari-ilmoittautumista ei tehdä ajoissa virallisen ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä, vaan
ilmoittautuminen tehdään myöhässä, tulee seuran maksaa myöhästymismaksu 50€. Myöhästymismaksulla
ilmoittautumisen voi tehdä 3vkoa ennen kilpailua. Tämän jälkeen järjestävä seura ei ota tuomari-ilmoittautumisia vastaan,
vaan puuttuvasta tuomari-ilmoittautumisesta/tuomarista veloitetaan tuomarisäännön mukainen tuomarisakko.
HUOM! Kaksinkertaista maksua ei veloiteta eli sakko puuttuvasta tuomarista tai myöhästymismaksu.
– Duot ja Triot sekä Luokkakilpailuissa joukkueet lasketaan kuten yksilöt. Esim. jos osallistuvasta seurasta osallistuu
kilpailuun 7 yksilöä ja 2 joukkuetta (=9), on seuran tuotava kilpailuun 2 tuomaria.
–Kilpailuihin ilmoitetaan esteettömiä tuomareita. Tuomari on aina esteellinen arvioimaan omaa lastaan, lapsenlastaan,
vanhempaansa, sisarustaan, puolisoaan tai puolisonsa lasta. Puolisolla tarkoitetaan avio- tai avopuolisoa. Tuomari ei
myöskään voi arvostella sellaista urheilijaa tai joukkuetta, jonka vastuuvalmentaja hän on. Vastuuvalmentaja on urheilijaa
tai joukkuetta pääsääntöisesti valmentava henkilö. Seura nimeää kyseisen vastuuvalmentajan kilpailun
ilmoittautumisajan kuluessa.
–Mikäli seura ilmoittaa useamman kuin yhden tuomarin kilpailuun, on yhden tuomarin oltava II-tason tai korkeamman
tason tuomari ja muut voivat olla III-tason tuomareita.

– III-tason tuomarit voivat arvostella seuraavasti:
-

III – tason D1 tuomarit (ns. Startti 1) voivat arvostella yksilösarjojen vapaa- ja välineohjelmien D1 - osa-aluetta
(vartalon vaikeusosat ja tanssisarjat) luokkakilpailuissa, ikäkausikilpailuissa ja välinekilpailuissa. Lisäksi Startti 1
tuomarit voivat arvostella D1 – osa – aluetta kaikissa duo/trio - kilpailun sarjoissa ja joukkueiden luokissa 1-4.

-

III – tason E2 tuomarit (ns. Startti 2) voivat arvostella kaikkien yksilösarjojen vapaa- ja välineohjelmien E2 osa – aluetta (suorituksen tekninen osa-alue) luokkakilpailuissa, ikäkausikilpailuissa ja välinekilpailuissa sekä
kaikkia duo/triot-kilpailun sarjoja.

-Ilmoitettujen tuomareiden on pystyttävä arvostelemaan kaikki kilpailupäivän sarjat. On mahdollista ilmoittaa eri
luokkiin/sarjoihin eri tuomarit huomioiden kuitenkin, että jokaiseen kilpailussa käytävään luokkaan/sarjaan on ilmoitettava
säännön määrittämä määrä tuomareita. Sisarseurat ilmoittavat omat eri tuomarinsa eli sisarseurat eivät voi yhdistää
ilmoittautumisiaan.
– Kaikkien tuomareiden on oltava käytettävissä kaikkina kilpailupäivinä. Vain jos matkaa kilpailuihin on yli 100 km, riittää,
että tuomari on käytettävissä sinä päivänä, kun seuran voimistelijat kilpailevat.
– Mikäli osallistuva seura ei pysty tuomaan kilpailuun tuomareita/arveja ohjeen mukaan, on seuran maksettava
järjestävälle seuralle sakkomaksu puuttuvista tuomareista/arveista:
-

150€ / puuttuva tuomari / päivä, 150€/puuttuva arvi / päivä. Voimisteluliiton alaisissa kilpailuissa tulee noudattaa
tuomarisääntöä. Sakko tuomarisäännön mukaan on 150€ / päivä / puuttuva tuomari, eikä summaa voi muuttaa.

– Jos seuran ilmoittama tuomari tai arvi ei pääsekään tulemaan (esimerkiksi tuomari/arvi sairastuu), on osallistuvan
seuran ensisijainen velvollisuus hankkia toinen tuomari/arvi hänen tilalleen. Jos osallistuva seura ei saa tilalle toista
tuomaria/arvia, tulee seuran maksaa sakko.
– Ylituomari voidaan laskea yhdeksi sen seuran tuomariksi, jota hän edustaa.
– Myös kilpailutoimintaa aloittavan seuran on lähetettävä Stara – tapahtumaan arvisäännön määrittämä määrä arveja.
Kilpailutoimintaa aloittavat seurat vapautetaan kuitenkin tuomarisäännöstä kokonaan ensimmäiseksi vuodeksi, jonka
jälkeen vapautus jatkuu seuraavaan III-tason (D1) tuomarikoulutukseen saakka. Tämän jälkeen seuran on lähetettävä
kilpailuihin III-tason tuomareita voimistelijoiden määrän mukaan. Joukkueiden ikäkausikilpailuun seura voi osallistua
ilman tuomaria. Seuran tulee jatkokouluttaa tuomarit II-tason tuomareiksi 2 vuoden aikana, jonka jälkeen seura lähettää
tuomareita normaalikäytännön mukaan (2 vuotta lasketaan ensimmäisen III - tason koulutuksen käymisestä).
Kilpailutoimintaa aloittavan seuran tulee ilmoittaa lajipäällikölle, milloin se osallistuu ensimmäisen kerran I-luokan
kilpailuun, ikäkausikilpailuun tai välinekilpailuihin ja vapautus tuomarisäännöstä lasketaan tästä ajankohdasta.
Tuomarityöryhmä suosittelee kuitenkin, että aloittavat seurat lähettäisivät tuomareita kilpailuihin säännön mukaan myös
ensimmäisen vuoden aikana, mikäli se vain on mahdollista. Huom! Kilpailutoiminnan aloittaminen ei tarkoita tilannetta,
jossa toisessa seurassa käynnistynyt toiminta siirtyy ja jatkuu toisen / uuden seuran nimen alla (siirrossa mukana
voimistelijat, valmentajat/tuomarit).
– Seurat voivat ilmoittaa tuomareita kilpailuun enemmän kuin minimivaatimuksen verran. Tällöin minimivaatimuksen
ylittäviltä tuomareilta ei vaadita kaikkien luokkien arvostelemista. Missään yksittäisessä tuomaristossa yhden seuran
tuomareita ei voi olla yli 50 % kokoonpanosta.
–Kaikilla tuomareilla tulee olla voimassaoleva tuomarilisenssi.

