Ottelukoulutuslomake
Sarja:
Päivämäärä:
Ottelu:
Tuomari:
Kouluttaja:

Arviointi (1=huono,2=kehitettävää,3=ok,4=hyvä,5=huippu)
1

Osa-alue
a)

Asenne

b)

Näytöt ja olemus

c)

Pillin käyttö

d)

Liikkuminen ja sijoittuminen

e)

Päätökset (säännöt)

2

3

4

5

Vahvuuksia

Kehitettävää

Yleisarvio:

1

2

3

4

5

Ohje kouluttajalle/tukihenkilölle
Kyseessä on koulutustapahtuma ja sinä olet paikalle uuden erotuomarin kouluttajana. Tarkoituksena on
tukea sekä kehittää uutta erotuomaria.
Ennen peliä:
Soita koulutettavalle ennen peliä (mielellään edeltävänä päivänä) ja kerro kuka olet sekä että olet tulossa
hänen otteluunsa kouluttajaksi. Sovi samalla, mihin aikaan tapaatte ennen ottelua. Kannattaa varata hyvin
aikaa, jottei ennen ottelua käytävien asioiden kanssa tule kiire. Suosituksena viimeistään 45 min. ennen
ottelua.
Ottelupaikalla ennen peliä:
-

-

-

Tavatessasi erotuomarin muistuta häntä kyseessä olevan koulutustapahtuma ja että sinä olet
paikalla tukemassa häntä.
Varmista, että erotuomari tietää kyseisen sarjan pelisäännöt; peliaika, pelaajien lukumäärä jne.
Muistuta tarvittaessa, että kaikki tarvittavat ohjeet peleihin löytyvät Piirin erotuomaritoiminnon
sivuilta.
Käy läpi ennen ottelua joukkueiden kanssa läpikäytävät asiat:
• ottelupöytäkirja ja sen oikeellisuus
• peliasujen värit (ml. maalivahti)
• kyseisen sarjan pelisääntöjen varmistaminen
• pelipallo(t)
Mene erotuomarin kanssa tervehtimään joukkueita. Kerro joukkueille, että sinä olet paikalla
kouluttamassa erotuomaria. Anna erotuomarin itse hoitaa käytännön asiat.
Katso, että erotuomari muistaa tarkistaa kentän (maalit yms.)
Tarvittaessa neuvo erotuomaria ottelunaloittamisesta: joukkueiden viheltämisestä kentälle ja miten
teikkaus suoritetaan.
Ottakaa yhdessä (tai koulutettava yksin) alkulämmöt, jotta kroppa hereille ja aivot peliin mukaan.
Samalla näytetään joukkueille, että ollaan tosissaan mukana pelissä.
Kerro muutama perusseikka tuomarina toimimisesta:
• miten liikutaan kentällä
• kädet selässä yleensä aina virhe, tai muuta vastaavaa käsien käytöstä
• katsoo tarkkaan potkut jaloille
• pilliin saa ja täytyy viheltää kovaa
• selkeät näytöt ja pyrkisi näyttämään ryhdikkäältä tuomarilta

Ottelun aikana:
-

Arvioi erotuomaria arviointi taulukon mukaisesti.
Muista, että kyseessä on uusi erotuomari eli virheitä voi tulla: niistä opitaan.
Kiinnitä erityisesti huomiota erotuomarin perustekemiseen: olemukseen, näyttöihin, pillin käyttöön ja
liikkumiseen (tilanneläheisyys).

Ottelun jälkeen:
-

Varmista, että erotuomari käy varmistamassa ottelun lopputuloksen ja maalintekijät
joukkueenjohtajien kanssa.
Onnittele erotuomaria hyvästä suorituksesta! Kehu vähintään kahta positiivista asiaa erotuomarin
toiminnassa sekä kerro enintään kolme kehityskohdetta seuraavaan otteluun.
Käy läpi opettavasti mahdolliset pelissä tulleet selkeät sääntövirheet ja kehota erotuomaria
lukemaan niistä jälkeenpäin sääntökirjasta.
Kerro, että jos erotuomarilla herää kysyttävää ottelusta, niin hän voi olla sinuun yhteydessä myös
jälkeenpäin.

