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TEAMGYMIN TUOMARIVELVOITE JA -SAKKOMAKSU
Kukin osallistuva seura on velvollinen hankkimaan omalla kustannuksellaan kilpailuihin tuomarin tai
tuomareita riippuen joukkueidensa määrästä. Tuomarivelvoite koskee seuroja, jotka ovat olleet lajin
kilpailutoiminnassa mukana vähintään vuoden. Kilpaharrasteluokassa ei ole tuomarivelvoitetta.
Tuomarien nimet ja koulutustaso on annettava ilmoittautumisen yhteydessä. Jos seura ei ole ilmoittanut
tuomaria kilpailun ilmoittautumisen yhteydessä, peritään sakkomaksu kattamaan puuttuvasta tuomarista
aiheutuvat kulut. Mikäli kilpailuun osallistuva seura ei pysty tuomaan kilpailuun tuomaria, kannattaa tuomarin
"vuokraamisen" mahdollisuutta tiedustella muista seuroista. Tuomarivuokrausta helpottamaan on perustettu
Facebook-ryhmä ”TeamGym-tuomarivuokraus”.
Liitto laskuttaa tuomarisakkomaksut kauden lopussa ylituomareiden tekemien tuomarisakkomaksulistojen
perusteella. Ylituomarin tulee toimittaa Kilpailujen yhteenveto -lomakkeessa oleva tuomarisakkomaksulista
huolellisesti täytettynä heti kilpailujen jälkeen lajipäällikölle teamgym(at)voimistelu.fi

Osallistuvien seurojen tuomarivelvoitteet
Tuomarivelvoite on 1 tuomari/joukkue.
Kilpailun ylituomari voi täyttää tuomarivelvoitteen yhden joukkueen osalta per luokka.
1., 2. ja 3. luokassa tuomarivelvoite on luokkakohtainen (1 tuomari/joukkue, ei velvoitetta arvostella muissa
luokissa).
Jotta 4.–6. lk kilpailut olisi mahdollista viedä läpi kolmella tuomaripaneelilla, tuomarivelvoitetta on näissä
luokissa laajennettu koskemaan kaikkia kolmea luokkaa:
Tuomarivelvoite 4.–6. luokassa on 1 tuomari/joukkue. Tuomarin tulee olla käytettävissä saman
kilpailutapahtuman sisällä kaikissa 4.–6. lk kilpailuissa riippumatta siitä kilpaillaanko luokat erikseen vai
yhdessä. Tuomaripaikan voi täyttää eri tuomarilla eri kilpailussa.
Esim.
4. lk, 5. lk ja 6. lk erillisinä kilpailuina
Seura A: 1 joukkue luokissa 4–6  1 tuomari 4. lk kisaan, 1 tuomari 5. lk kisaan, 1 tuomari 6. lk kisaan
Seura B: 2 joukkuetta luokissa 4–6  2 tuomaria 4. lk kisaan, 2 tuomaria 5. lk kisaan, 2 tuomaria 6. lk kisaan
Seura C: 3 joukkuetta luokissa 4–6  3 tuomaria 4. lk kisaan, 3 tuomaria 5. lk kisaan, 3 tuomaria 6. lk kisaan
4. lk ja 6. lk yhtenä kilpailuna, 5. lk erillisenä kilpailuna
Seura A: 1 joukkue luokissa 4–6  1 tuomari 4. + 6. lk kisaan, 1 tuomari 5. lk kisaan
Seura B: 2 joukkuetta luokissa 4–6  2 tuomaria 4. + 6. lk kisaan, 2 tuomaria 5. lk kisaan
Seura C: 3 joukkuetta luokissa 4–6  3 tuomaria 4. + 6. lk kisaan, 3 tuomaria 5. lk kisaan
4. lk, 5. lk ja 6. lk yhtenä kilpailuna
Seura A: 1 joukkue luokissa 4–6  1 tuomari 4. + 5. + 6. lk kisaan
Seura B: 2 joukkuetta luokissa 4–6  2 tuomaria 4. + 5. + 6. lk kisaan
Seura C: 3 joukkuetta luokissa 4–6  3 tuomaria 4. + 5. + 6. lk kisaan
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Sakkomaksut
1.–3. luokassa sakkomaksu puuttuvasta tuomarista on yhteensä 250 €, josta liitto laskuttaa 100 € ja
järjestävä seura 150 €.
4.–6. luokassa liiton osuus sakkomaksusta on 100 € (laskutetaan kerran per puuttuva tuomari). Jos tuomari ei ole
velvoitteen mukaisesti käytettävissä kaikissa 4.–6. luokan kilpailuissa, muodostuu järjestävän seuran osuus
sakkomaksusta seuraavasti:
o 150 €, jos tuomari puuttuu kokonaan 4.–6. lk kilpailuista
o 75 €, jos tuomari puuttuu kahdesta kisasta
o 50 €, jos tuomari puuttuu yhdestä kisasta
Esim.
5. lk omanaan, 4. + 6. lk yhdessä
Seura A (1 joukkue luokissa 4–6): ei tuomaria missään 4.–6. lk kisassa

 sakkomaksu: liitto 100 € + seura 150 €
Seura A (1 joukkue luokissa 4–6): 1 tuomari 5. lk, ei tuomaria 4. + 6. lk

 sakkomaksu: liitto 100 € + seura 50 €
Seura C (3 joukkuetta luokissa 4–6): vain 2 tuomaria 5. lk ja 2 tuomaria 4. + 6. lk

 sakkomaksu: liitto 100 € + seura 150 €
Seura C (3 joukkuetta luokissa 4–6): 2 tuomaria 5. lk, ei yhtään tuomaria 4. + 6. lk

 sakkomaksu: liitto 100 € + seura 150 € (yhdestä kokonaan puuttuvasta) + seura 2 x 50 € (4. + 6. lk
puuttuvista)
4., 5. ja 6. lk omina kilpailuinaan
Seura A (1 joukkue luokissa 4–6): ei tuomaria missään 4.–6. lk kisassa

 sakkomaksu: liitto 100 € + seura 150 €
Seura A (1 joukkue luokissa 4–6): 1 tuomari 5. lk, ei tuomaria 4. eikä 6. lk

 sakkomaksu: liitto 100 € + 75 €
Seura C (3 joukkuetta luokissa 4–6): 2 tuomaria 4. lk, 5. lk ja 6. lk

 sakkomaksu: liitto 100 € + seura 150 €
Seura C (3 joukkuetta luokissa 4–6): 2 tuomaria 5. lk, ei yhtään tuomaria 4. eikä 6. lk

 sakkomaksu: liitto 100 € + seura 150 € (tämä yhdestä kokonaan puuttuvasta) + seura 2 x 75 € (4. ja 6.
lk puuttuvista)

Vaaditut tuomarikorttitasot
1. ja 2. luokan kilpailut
3.–6. luokan kilpailut

vähintään II-tason tuomari
vähintään III-tason tuomari

Kustannukset
Luokka- ja Cup-kilpailuissa jokainen seura vastaa oman seuran tai toisesta seurasta hankitun tuomarin
matkakustannuksista.
SM-kilpailuissa liitto maksaa tuomareiden matkakulut julkisen kulkuvälineen mukaisesti ja päivärahan
(lajiasiantuntijaryhmän budjetista).
Järjestäjä maksaa mahdolliset majoitukset ja ruokailut.
PM- ja EM-kilpailuihin liitto maksaa tuomareiden kulut lajiasiantuntijaryhmän budjetista.

