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Tuomarivalvojan sitoumus
Tuomarivalvoja sitoutuu näiden ohjeiden mukaisesti Suomen Taekwondoliiton ja sen
tuomarikunnan edustajana henkilökohtaisesti valvomaan tuomaritoiminnan tasoa, työskentelemään
tuomaritoiminnan kehittämiseksi ja huolehtimaan tuomareiden edun valvonnasta tavoitteenaan täten
jatkuvasti kasvattaa suomalaisen tuomaritoiminnan arvostusta sekä kilpailutapahtumien laatua.

OHJEIDEN SOVELTAMINEN
Näitä ohjeita sovelletaan kaikissa kilpailutapahtumissa (”Kilpailut”), joihin on nimitetty Suomen
Taekwondoliiton tuomarivalvoja. Näitä ohjeita voidaan soveltaa halutuin osin myös muissa kilpailuissa.
Tuomaritoiminnalla tarkoitetaan näissä ohjeissa kaikkea Kilpailuihin liittyviä asioita, jotka jollakin
tavoin koskevat tuomareita tai muuten liittyvät taekwondon ottelusääntöihin tai niiden soveltamiseen.
1.

TUOMARIVALVOJAN NIMEÄMINEN

Tuomarivalvojan nimittää liiton ottelutuomarijaos. Tuomarivalvojaksi voidaan nimittää vain Suomen Taekwondoliiton A-tuomarioikeudet omaava tuomari. Tuomarioikeuksista on annettu erilliset
määräykset.
Liiton ottelutuomarijaos vahvistaa liiton hallituksen ohjeistuksen perusteella jokavuotisessa talousarviossaan ne kilpailutapahtumat, joihin tuomarivalvoja tullaan nimittämään. Jaos nimittää valvojan
näihin kilpailuihin ilman eri hakemusta.
Tuomarivalvoja voidaan kilpailun järjestäjän hakemuksesta nimittää myös muihin kilpailuihin. Vapaamuotoinen hakemus on tehtävä vähintään kaksi (2) kuukautta ennen kilpailujen ajankohtaa ottelutuomarijaoksen kotimaan vastaavalle. Tarvittavat yhteystiedot ovat saatavissa liiton www-sivuilta
sekä liiton toimistosta.
2.

TOIMIVALTA

Kilpailujen tuomaritoimintaan liittyvät seikat on, mikäli mahdollista, ratkaistava yhteisymmärryksessä tuomarivalvojan ja kilpailun järjestäjän kanssa. Mikäli asioista ei päästä yksimielisyyteen, on
tuomarivalvoja kuitenkin oikeutettu yksinään ja omalla vastuullaan päättämään kaikista tuomaritoimintaan liittyvistä seikoista.
Kilpailun järjestäjä on velvollinen noudattamaan edellä mainitulla tavalla tehtyjä ratkaisuja.
3.

TUOMARIVALVOJAN YLEISET TEHTÄVÄT

Tuomarivalvojan tehtävänä on Suomen Taekwondoliiton edustajana valvoa Kilpailujen tuomaritoiminnan tasoa ja huolehtia siitä, että Kilpailujen järjestäjä noudattaa Kilpailujen tuomaritoiminnasta
annettuja ohjeita ja määräyksiä. Osana tuomarikoulutusta tuomarivalvojan tehtävänä on myös tarkkailla ja opastaa tuomareita.
4.

TEHTÄVÄT ENNEN KILPAILUA

Tuomarivalvojan tulee ennen Kilpailua:
(i)
Hyvissä ajoin ottaa yhteys Kilpailun johtajaan ja selvittää:
i. Ennakoitu ottelijoiden määrä
ii. Kilpailualueiden määrä
iii. Ennakoitu aikataulu
iv. Kuka vastaa teknisen henkilöstön kouluttamisesta (pistelaitteisto yms.)
v. Miten arvonta, punnitus ja varustetarkastus on tarkoitus järjestää
vi. Halutaanko tuomareiden osallistuvan palkintojen jakoon
vii. Kilpailukutsussa ilmoitettavien sääntöjen ja painoluokkien mukaisuus liiton kilpailusääntö-

jen kanssa
viii.Kilpailukutsun mukaisuus liiton ottelusääntöjen kanssa
(ii)
Em. tietojen ja Kilpailun tuomaritoiminnasta ja kilpailusäännöistä annettujen liiton
määräysten perusteella:
i. Selvittää Kilpailun johtajalle tuomaritoiminnan pelisäännöt.
ii. Laatia kilpailujen tuomarisuunnitelma, jonka tulee sisältää:
1. Kilpailuun kutsuttavien tuomareiden lukumäärä tuomariluokittain huomioiden myös naistuomarit punnitusta varten.
2. Ensisijaisesti sekä varalle tulevien tuomareiden nimet
3. Arvio tuomareiden matkoista ja heille maksettavista korvauksista Kilpailun järjestäjälle
aiheutuvista kuluista.
iii. Sovittava Kilpailun järjestäjän kanssa tuomareiden ruokailuista ja majoituksesta sekä informoitava tätä tuomareiden muista tarpeista.
iv. Esitettävä tuomarisuunnitelma Kilpailun johtajalle.
v. Sovittava ottelutuomarijaoksen kotimaan vastaavan kanssa tuomareiden kutsumenettelystä.
vi. Huolehdittava, että osallistuvat tuomarit saavat hyvissä ajoin perustiedot Kilpailun aikataulusta ja paikasta sekä tarpeen mukaan tiedotettava tuomareille Kilpailuun liittyvistä erityisistä seikoista.
vii.Huolehdittava siitä, että ottelut ja sarjat jaetaan eri ottelualueille tuomaritoiminnan kannalta
mielekkäällä tavalla.
viii. Sovittava arvonnan, punnituksen ja varustetarkastuksen järjestämisestä ottelusääntöjen mukaisesti.
(iii) Viimeistään viikkoa ennen Kilpailua päivitettävä kohdassa (i) mainitut seikat Kilpailun johtajalta ja ryhdyttävä niiden perusteella tarpeellisiksi katsomiinsa toimiin.
5.

TEHTÄVÄT TUOMARIKOKOUKSESSA

Ennen kilpailun alkua pidettävässä tuomarikokouksessa tuomarivalvojan on:
(i)
Nimettävät tuomarit ottelualueille ja alueiden vastaavat. Tällöin on kiinnitettävä erityistä
huomiota seuraaviin seikkoihin:
i. Että C-tuomarit sijoitetaan vain A-tuomarin johtamalle alueelle
ii. Että mahdollista C-tuomarinäyttöä antavat kokelaat ovat riittävän määrän A-tuomareita valvonnassa
iii. Sopia ottelutuomarijaoksen koulutusvastaavan kanssa, mihin tehtävään mahdollinen kypsyysnäytteen antaja määrätään.
iv. Tuomareiden seurajakauma
v. Tuomareiden kokemus
vi. Tuomareiden keskinäinen henkilökemia
(ii)
Huolehdittava siitä, että kenttää johtavat A-tuomarit ymmärtävät C-tuomareiden ja tuomarikokelaiden keskustuomaritehtäviä koskevat määräykset ja oman veto-oikeutensa.
(iv)
Nimettävä jury.
(v)
Tarkennettava noudatettavat sääntösovellukset, kuten otteluajat, tauot ja pääkontakti.
(vi)
Muistutettava sovellettavista säännöistä ja sääntösovelluksista (ilves, kadetti)..
(vii) Tiedotettava lopullinen aikataulu ja toiminta ruokailujen yms. suhteen.
(viii) Selvitettävä protokollaan kuuluvat seikat, kuten mahdollinen tuomariesittely ja tuomareiden
mahdollinen osallistuminen palkintojen jakoon.
(ix)
Sopia menettelystä mahdollisen palautteen antamisessa kilpailijoille ja valmentajille kilpailun aikana.

6.

TEHTÄVÄT JOUKKUEENJOHTAJIEN KOKOUKSESSA

Joukkueenjohtajien kokouksessa tuomarivalvojan on:
(i)
Muistutettava noudatettavista sääntölinjauksista ja -sovelluksista, erityisesti mikäli linjauksiin on äskettäin tullut muutoksia.
(ii)
Tiedotettava protestikäytäntö ja juryn kokoonpano.
(iii)
Tiedotettava diskausaika otteluista myöhästymisen vuoksi.
(iv)
Tiedotettava, miten kommunikaatio tuomareiden ja kilpailijoiden ja valmentajien välillä hoidetaan kilpailun aikana.
(v)
Tiedotettava muista mahdollisista ottelun kulkuun ja sääntöihin liittyvistä asioista.
7.

TEHTÄVÄT ENNEN OTTELUIDEN ALKAMISTA

Ennen kilpailun otteluiden aloittamista tuomarivalvojan on:
(i)
Varmistettava, että lääkintähenkilöstö on paikalla ja tietää tehtävänsä.
(ii)
Varmistettava, että varustetarkastus on asianmukaisesti järjestetty.
8.

TEHTÄVÄT KILPAILUN KESTÄESSÄ

Kilpailun alkaessa ja kestäessä tuomarivalvojan tulee:
(i)
Valvoa, että tuomarikokouksessa annettuja määräyksiä ja ohjeita noudatetaan.
(ii)
Kilpailun alkaessa erityisesti valvoa, että alueilla noudatetaan sovittua tuomarilinjaa ja että
se on alueiden kesken yhtenäinen.
(iii)
Tarvittaessa avustaa tuomareita ja Kilpailun järjestäjää sääntötulkinnoissa ja kilpailun kulkuun liittyvissä asioissa.
(iv)
Johtaa juryä protestien käsittelyssä.
(v)
Kirjata muistiin tyrmäykset ja muut vakavat loukkaantumiset otteluiden keskustuomarien
täyttämien tyrmäys- ja loukkaantumisraporttien perusteella.
(vi)
Huolehtia, että tuomareiden ruokailu ja tauot tapahtuvat joustavasti kilpailun kulku huomioiden.
(vii) Tarvittaessa kierrättää tuomarikenttiä, jotta kaikki tuomarit saavat kokemusta kaikenlaisista
otteluista.
(viii) Tarkkailla tuomaritoiminnan ulkoista kuvaa ja sen uskottavuutta ja tarvittaessa huomauttaa
asiasta tuomareille.
(ix)
Tarvittaessa keskeyttää kilpailu palautteen antamiseksi tuomareille.
9.

OSALLISTUMINEN TUOMAROINTIIN

Tuomarivalvojan tulee itse osallistua otteluiden tuomitsemiseen, jotta hänellä säilyy tuntuma tuomarin varsinaiseen työhön. Vähimmäismäärä on yksi ottelu kulmatuomarina ja yksi keskustuomarina
kullakin alueella (1+1/alue). Valvoja ei saa valikoida itselleen otteluita, vaan ottelut osoittaa valvojan pyytämänä aikana alueen johtava tuomari siten, että alueen muita tuomareita kohdellaan otteluiden annossa tasapuolisesti.
10.

PALAUTEPALAVERI KILPAILUN AIKANA

Tuomarivalvojan tulee mahdollisuuksien mukaan pitää lounastauon aikana tai ennen finaaleja kaikille tuomareille yhteinen palautepalaveri. Palaverissa tulee käydä läpi havaittuja erityistapahtumia
ja sovellustilanteita kilpailuissa sekä antaa tuomareille henkilökohtaista palautetta. Palaverin tarkoitus on ennen kaikkea tukea tuomareiden koulutusta ja kehittymistä kenttäolosuhteissa.

11.

TEHTÄVÄT KILPAILUN JÄLKEEN

Kilpailun päättymisen jälkeen tuomarivalvojan tulee:
(i)
Antaa palaute tuomaritoiminnasta ja -linjasta.
(ii)
Antaa palaute tuomaritoiminnan ulkoisesta vaikutelmasta.
(iii)
Muistuttaa tuomareita siitä, että vain tuomarivalvoja tarvittaessa vastaa mahdollisiin kysymyksiin kilpailun tuomaritoiminnasta ja kommentoi sitä julkisesti jälkikäteen.
(iv)
Huolehtia siitä, että tuomareiden korvaukset tulevat maksetuksi asianmukaisesti.
(v)
Ennen paikalta poistumista varmistaa järjestäjältä, että kaikki tuomaritoimintaan liittyvät
asiat on selvitetty.
(vi)
Laadittava ottelutuomarijaokselle sen antamien ohjeiden mukaisesti raportti kilpailusta ja
sen tuomaritoiminnasta. Raportin liitteenä tulee olla raportit tyrmäyksistä ja muista vakavista
loukkaantumisista.
12.

KOULUTUSTEHTÄVÄT KILPAILUISSA

Mikäli valvojalle on ottelutuomarijaoksen toimesta ilmoitettu, että Kilpailussa on tuomaritoiminnan
kypsyysnäytettä antavia B-tuomareita, tuomarivalvojan on:
(i)
Kilpailuun tuomareita valittaessa varmistettava, että läsnä on riittävä määrä A-tuomareita
kypsyysnäytteen valvojiksi ja sopia ottelutuomarijaoksen koulutusvastaavan kanssa siitä,
kuka hänen itsensä lisäksi toimii näytteen valvojana.
(ii)
Tuomarikokouksessa todettava kypsyysnäytettä antavan tuomarin nimi.
(iii) Kilpailun aikana tarkkailla ja opastaa kokelasta kypsyysnäytteestä annetun erillisen ohjeen
mukaisesti.
(iv) Kilpailun jälkeen kerätä kypsyysnäytteen arviointilomakkeet ja toimittaa ne liiton ottelutuomarijaokselle.
13.

MUUT TEHTÄVÄT

Tuomarivalvojan on tarvittaessa selvitettävä ja ratkaistava muut mahdolliset Kilpailun tuomaritoimintaan tai sovellettaviin ottelusääntöihin liittyvät seikat.
14.

KORVAUKSET

Suomen Taekwondoliitto maksaa esitettyä laskua vastaan tuomarivalvojan matkat kilpailupaikalle
sekä täyden päivärahan Verohallituksen kulloinkin vahvistamien enimmäismäärien mukaisesti niissä kilpailutapahtumissa, jotka on hyväksytty ottelutuomarijaoksen vuosittaisessa talousarviossa.
Muissa Kilpailuissa yllä mainitut korvaukset maksaa Kilpailun järjestäjä.
Kilpailun järjestäjä maksaa aina tuomarivalvojan ruokailut ja majoituksen kuten muille tuomareille.
Matkalaskulomakkeita on saatavissa liiton www-sivuilla ja liiton toimistossa. Lomake tulee toimittaa täytettynä ottelutuomarijaoksen puheenjohtajalle.
15.

VOIMASSAOLO

Nämä ohjeet ovat voimassa toistaiseksi.

