Päivitetty	
  7.9.2017	
  

SUOMEN	
  JOUSIAMPUJAIN	
  LIITON	
  TUOMARISÄÄNNÖT	
  
(voimassa	
  12.2.2013	
  alkaen)	
  
Muutoksista	
  näihin	
  tuomarisääntöihin	
  päättää	
  Suomen	
  Jousiampujain	
  Liiton	
  hallitus.	
  
1.	
  Tuomarineuvosto	
  
1.1.	
  Tuomarineuvosto	
  on	
  Suomen	
  Jousiampujain	
  Liiton	
  (SJAL)	
  tuomaritoimintaa	
  ylläpitävä	
  taho,	
  jonka	
  
erityisinä	
  vastuina	
  ovat:	
  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Järjestää	
  tuomarikoulutuksia	
  ja	
  -‐kokeita	
  yhteistyössä	
  liiton	
  ja	
  seurojen	
  kanssa.	
  
Ylläpitää	
  tuomarikoulutuksissa	
  käytettäviä	
  materiaaleja	
  ja	
  koulutusrunkoa.	
  
Valvoa	
  tuomarikoulutuksien	
  ja	
  tuomaritoiminnan	
  yhdenmukaisuutta.	
  
Päättää	
  tuomarikokeiden	
  sisällöstä	
  ja	
  arvostelusta.	
  
Tiedottaa	
  tuomaristolle	
  uusista	
  säännöistä	
  ja	
  tulkinnoista.	
  
Päättää	
  SJAL:n	
  kilpailusääntöjen	
  tulkinnasta,	
  tarvittaessa	
  välittäen	
  tulkintapyynnön	
  World	
  
Archerylle	
  kansainvälisten	
  sääntöjen	
  osalta.	
  

1.2.	
  Tuomarineuvosto	
  koostuu	
  5-‐8	
  jäsenestä.	
  SJAL:n	
  piiristä	
  olevat	
  World	
  Archeryn	
  maanosatuomarit	
  ja	
  
kansainväliset	
  tuomarit	
  ovat	
  mandaattipaikoilla	
  tuomarineuvostoon.	
  Loput	
  jäsenet	
  valitsee	
  päätuomarin	
  
kelpoisuuden	
  omaavien	
  joukosta	
  SJAL:n	
  hallitus	
  kahden	
  vuoden	
  kaudelle	
  kerrallaan.	
  SJAL:n	
  hallitus	
  nimittää	
  
yhden	
  jäsenistä	
  tuomarineuvoston	
  puheenjohtajaksi,	
  jonka	
  vastuulla	
  on	
  tuomarineuvoston	
  toiminnan	
  
organisointi	
  ja	
  joka	
  toimii	
  yhdyshenkilönä	
  tuomarineuvoston	
  ja	
  liiton	
  välillä.	
  
1.3.	
  Tuomarineuvoston	
  jäsenellä	
  on	
  velvollisuus	
  osallistua	
  tarvittaessa	
  kouluttajana	
  tuomarikoulutuksiin	
  
kerran	
  kahden	
  vuoden	
  aikana.	
  Koulutus	
  korvataan	
  kouluttajalle	
  kuten	
  kilpailun	
  tuomarina	
  toimiminen	
  
päätuomarin	
  osalta.	
  
2.	
  Tuomarilisenssit	
  
2.1.	
  Tuomarilisenssejä	
  on	
  kaksi:	
  tuomari	
  ja	
  päätuomari.	
  Tuomarina	
  toimiminen	
  vaatii	
  voimassaolevan	
  
lisenssin.	
  
2.1.1.	
  Tuomariharjoittelijaksi	
  kutsutaan	
  henkilöä,	
  joka	
  on	
  läpäissyt	
  SJAL:n	
  tuomarikoulutuksen,	
  
mutta	
  ei	
  täytä	
  muita	
  tuomarilisenssin	
  myöntämiseen	
  vaadittuja	
  ehtoja.	
  
2.1.2.	
  Päätuomariharjoittelijaksi	
  kutsutaan	
  henkilöä,	
  joka	
  on	
  läpäissyt	
  SJAL:n	
  
päätuomarikoulutuksen,	
  mutta	
  ei	
  ole	
  toiminut	
  tuomarina	
  yhdessäkään	
  kilpailussa.	
  
2.2.	
  Tuomarilisenssien	
  voimassaolo	
  on	
  kaksi	
  vuotta	
  kerrallaan,	
  päättyen	
  aina	
  parittoman	
  vuoden	
  loppuun	
  
parillisen	
  vuoden	
  kesäkuun	
  loppuun.	
  Ensimmäisen	
  lisenssin	
  voimassaolo	
  päättyy	
  menossa	
  olevan	
  kauden	
  
loppuun.	
  Jos	
  lisenssi	
  myönnetään	
  parillisena	
  vuonna	
  ennen	
  lisenssikauden	
  vaihtumista	
  kesäkuun	
  lopussa,	
  
on	
  se	
  kuitenkin	
  voimassa	
  kahden	
  vuoden	
  päästä	
  päättyvän	
  kauden	
  loppuun.	
  
2.3.	
  Tuomarilisenssin	
  myöntää	
  ja	
  uusii	
  hakemuksesta	
  SJAL:n	
  hallitus.	
  	
  
2.3.1.	
  Tuomarilisenssin	
  myöntämisen	
  vaatimukset:	
  

Hakija	
  tuntee	
  SJAL:n	
  kilpailusäännöt.	
  	
  
Hakija	
  on	
  läpäissyt	
  SJAL:n	
  virallisen	
  tuomarikoulutuksen	
  tuomariosuuden,	
  jonka	
  sisältönä	
  
on:	
  	
  
•   Yhden	
  päivän	
  mittainen	
  koulutustilaisuus.	
  	
  
•   Koulutustilaisuuden	
  lopussa	
  pidettävä	
  koe.	
  	
  
	
  
•   Hakija	
  on	
  vähintään	
  18-‐vuotias.	
  	
  
•   Hakija	
  on	
  osallistunut	
  kahden	
  edellisen	
  vuoden	
  aikana	
  kilpailuun	
  joko	
  kilpailijana	
  tai	
  
tuomariharjoittelijana.	
  	
  
•  
•  

2.3.2.	
  Päätuomarilisenssin	
  myöntämisen	
  vaatimukset:	
  
•   Kohdassa	
  2.3.1.	
  mainitut,	
  sekä	
  lisäksi:	
  
o   Hakija	
  on	
  läpäissyt	
  SJAL:n	
  virallisen	
  tuomarikoulutuksen	
  päätuomariosuuden.	
  
o   Hakija	
  on	
  osallistunut	
  kahden	
  edellisen	
  vuoden	
  aikana	
  vähintään	
  yhteen	
  
kilpailuun	
  tuomarina.	
  
	
  
2.3.1.	
  Tuomarilisenssin	
  myöntämisen	
  vaatimukset:	
  	
  
	
  

2.3.3.	
  Tuomarilisenssien	
  uusimisen	
  ehtona	
  on:	
  	
  
•  
•  
•  

Uusija	
  on	
  läpäissyt	
  uusintakokeen.	
  	
  
Uusija	
  on	
  osallistunut	
  SJAL:n	
  tuomarikoulutukseen	
  neljän	
  edellisen	
  vuoden	
  aikana.	
  	
  
Tuomarineuvosto	
  puoltaa	
  lisenssin	
  uusimista.	
  	
  
2.3.3.1.	
  Vuosittain	
  kilpailun	
  tuomarina	
  toiminut	
  voi	
  korvata	
  koulutukseen	
  osallistumisen	
  
tuomarineuvoston	
  toteuttamalla	
  uusintakokeella.	
  	
  
2.3.3.2.	
  Päätuomarilisenssin	
  uusiminen	
  vaatii	
  lisäksi:	
  	
  
• Vastaamista	
  kolme	
  kertaa	
  vuodessa	
  liiton	
  verkkosivuilla	
  julkaistaviin	
  
tapaustutkimustehtäviin.	
  Tehtävistä	
  tulee	
  hyväksyttävästi	
  vastata	
  vähintään	
  puoleen	
  
kullakin	
  lisenssikaudella.	
  	
  

2.4.	
  Tuomarikurssilla	
  käydään	
  erikseen	
  läpi	
  tauluammunnan	
  ja	
  maasto-‐	
  sekä	
  3D-‐ammunnan	
  osuudet	
  ja	
  
näistä	
  järjestetään	
  erikseen	
  arvosteltavat	
  hyväksyntäkokeet.	
  Kurssille	
  osallistuvalle	
  tauluammuntaosuus	
  on	
  
pakollinen	
  ja	
  maasto-‐osuus	
  vapaaehtoinen.	
  Hyväksytysti	
  suoritettu	
  maastokelpuutus	
  antaa	
  oikeuden	
  toimia	
  
maastokilpailuissa	
  tuomarina	
  tai	
  päätuomarina,	
  mikäli	
  lisenssissä	
  on	
  myös	
  päätuomaritaso.	
  
Maastokelpuutus	
  uusitaan	
  erikseen	
  lisenssien	
  uusintakokeessa	
  ja	
  kelpuutuksen	
  uusiminen	
  on	
  
vapaaehtoista.	
  
	
  
3.	
  Tuomarikorvaukset	
  	
  
3.1.	
  Kilpailujärjestäjä	
  korvaa	
  tuomarille	
  kohtuulliset	
  matkakustannukset	
  kilpailupaikan	
  ja	
  kodin	
  välillä	
  
julkisella	
  liikenteellä	
  tai	
  omalla	
  autolla.	
  Oman	
  auton	
  käytöstä	
  maksattavan	
  kilometrikorvauksen	
  määrän	
  
päättää	
  vuosittain	
  SJAL:n	
  hallitus.	
  	
  
3.2.	
  Kilpailujärjestäjä	
  on	
  velvollinen	
  järjestämään	
  tarvittaessa	
  tuomarille	
  majoituksen	
  tai	
  maksamaan	
  
tuomarin	
  kohtuulliset	
  majoituskustannukset.	
  	
  

3.3.	
  Kilpailujärjestäjä	
  on	
  velvollinen	
  järjestämään	
  tuomareille	
  ateriat	
  kilpailupäiville	
  tai	
  maksamaan	
  
tuomarille	
  ateriakorvauksen,	
  jonka	
  suuruus	
  on	
  verohallinnon	
  vahvistama	
  ateriakorvauksen	
  
enimmäismäärä.	
  	
  
3.4.	
  Kilpailujärjestäjä	
  ja	
  tuomari	
  voivat	
  yhteisellä	
  sopimuksella	
  poiketa	
  yllä	
  mainituista	
  korvauksista.	
  	
  
4.	
  Tuomaritoiminta	
  kilpailuissa	
  	
  
4.1.	
  Kilpailun	
  päätuomarilla	
  tulee	
  olla	
  päätuomarilisenssi.	
  Muilla	
  kilpailun	
  tuomareilla	
  riittää	
  
tuomarilisenssi.	
  	
  
4.2.	
  Tuomariharjoittelija	
  toimii	
  kilpailussa	
  päätuomarin	
  tai	
  tämän	
  nimittämän	
  tuomarin	
  alaisuudessa.	
  
Tuomariharjoittelijan	
  tehtävänä	
  on	
  avustaa	
  muita	
  tuomareita,	
  mutta	
  hän	
  ei	
  voi	
  antaa	
  tuomioita.	
  
4.3.	
  SJAL:n	
  hallitus	
  nimittää	
  SM-‐kilpailuiden	
  päätuomarin	
  kilpailun	
  järjestäjäseuran	
  esittämistä	
  
kandidaateista,	
  joista	
  vähintään	
  yhden	
  on	
  oltava	
  järjestävän	
  seuran	
  ulkopuolelta.	
  Muuten	
  tuomarit	
  
nimittää	
  kilpailun	
  järjestäjä.	
  
4.4.	
  Päätuomarin	
  velvollisuutena	
  on	
  kirjoittaa	
  kilpailusta	
  raportti,	
  joka	
  sisältää:	
  
•  
•  
•  

Kilpailun	
  tuomarit	
  ja	
  arvioinnin	
  heidän	
  tuomarin	
  velvollisuuksista	
  suoriutumisesta.	
  
Kilpailun	
  järjestelyissä	
  esiintyneet	
  puutteet	
  sääntöjenmukaisuudessa.	
  
Kilpailun	
  kuluessa	
  tapahtuneet	
  poikkeustilanteet	
  sekä	
  niihin	
  sovelletut	
  ratkaisut.	
  
Raportti	
  toimitetaan	
  kulloinkin	
  voimassa	
  olevan	
  ohjeistuksen	
  mukaisesti	
  ja	
  arkistoidaan	
  liiton	
  
toimistoon.	
  Tuomarien	
  suoriutumista	
  käsittelevä	
  osuus	
  on	
  luottamuksellinen	
  ja	
  tarkoitettu	
  
tuomarineuvostolle	
  tuomarikorttien	
  uusimiseen	
  liittyvää	
  arviointia	
  varten.	
  

4.5.	
  SJAL:n	
  hallitus	
  voi	
  nimetä	
  kilpailuun	
  tarkkailijan,	
  jonka	
  tehtävänä	
  on	
  arvioida	
  tuomaritoimintaa	
  
kilpailussa.	
  
Tarkkailijan	
  kulut	
  korvataan	
  liiton	
  toimesta	
  kuten	
  tuomarille.	
  	
  
Tarkkailijalla	
  on	
  päätuomaria	
  vastaava	
  oikeus	
  olla	
  läsnä	
  tapaamisissa	
  ja	
  tilanteissa,	
  mutta	
  hän	
  ei	
  
osallistu	
  tuomitsemiseen.	
  	
  
•   Tarkkailija	
  kirjoittaa	
  kilpailusta	
  vastaavan	
  raportin	
  kuin	
  päätuomari.	
  	
  
•   Tarkkailijalta	
  vaaditaan	
  voimassaoleva	
  päätuomarilisenssi.	
  	
  
•  
•  

4.6.	
  Kilpailun	
  tuomareiden	
  tulee	
  kilpailun	
  aikana	
  pukeutua	
  yläosaltaan	
  yhtenevään	
  siistiin	
  asuun.	
  Tämä	
  voi	
  
olla	
  esimerkiksi	
  SJAL:n	
  tuomariliivi	
  ja	
  siisti	
  hihallinen	
  paita	
  tai	
  muu	
  kilpailutapahtuman	
  mukainen	
  asu.	
  Asun	
  
alaosan	
  tulee	
  olla	
  kilpailusääntöjen	
  mukainen.	
  

	
  

