
JUDGE

Tuomarien ensisijainen tehtävä on laittaa joukkueet paremmuusjärjestykseen ja 
pisteyttää kilpailusuoritus. Aikataulun salliessa tulee tuomarin kirjoittaa joukkueille 
rakentavia kommentteja ja palautetta kilpailusuorituksesta.

SUOMEN CHEERLEADINGLIITTO

TUOMARIKSI KOULUTTAUTUMINEN



•laadullisten kriteerien 
täyttyminen 
tuomaroinnissa

•Minimissään 5 
kilpailupäivää / vuosi

•Minimissään 1 
koulutus / vuosi

•Painopiste 
aluekilpailuissa

•Mahdollisuus kv-
tuomarointiin 
lähialueilla

C-tason

tuomari

•laadullisten 
kriteerien 
täyttyminen 
tuomaroinnissa

•Minimissään 5 
kilpailupäivää / vuosi

•Minimissään 1 
koulutus / vuosi

•Eri tasojen 
päätapahtumien 
tuomarointia

•ICU-koulutus 
mahdollinen

•Aluekilpailuiden 
päätuomarointia

•Mahdollisuus KV-
kilpailuiden 
tuomarointiin

B-tason 

tuomari

•laadullisten kriteerien 
täyttyminen 
tuomaroinnissa

•Minimissään 5 
kilpailupäivää / vuosi

•Kansallisen tason 
kilpailuiden 
tuomarointia

•Minimissään 1 
koulutus / vuosi

•Mahdollisen ICU-
statuksen ylläpito

•Päätuomarina 
toimiminen

•Mahdollisuus KV-
kilpailuiden 
tuomarointiin

•Kouluttajana 
toimiminen

A-tason 

tuomari

SCL Arvostelevan 
tuomarin 

peruskurssi

Tuomarikoulutukseen 
voi hakeutua kun:

• lajikokemusta on 
vähintään 5 vuotta 
urheilijana tai 
valmentajana

• Kun on täyttänyt 18-
vuotta

SCL Teknisen 
tuomarin 

peruskurssi

2 vuotta

2 vuotta

Cheer ja 
tanssituomarit 
yhdessä. Kurssi 
parillisina vuosina 
tai tarpeen mukaan, 
kurssihinta 100€

Cheertuomareille. 
Kurssi parittomina 
vuosina tai tarpeen 
mukaan, kurssihinta 
100€



Tuomaritoimintaa ohjaa ja 
valvoo tuomarivaliokunta, 
joka toimii liiton hallituksen 
alaisuudessa.

Oikeus tuomarointiin määräytyy 
koulutuksen, kokemuksen ja 
osallistumisaktiivisuuden perusteella. 
Tuomarivaliokunta kokoaa tuomaristot 
SCL:n kilpailuihin.

Tuomarivaliokunta päättää tuomaroinnin 
laadunvalvonnasta ja tuomaristatusten 
määrittelystä kokonaisharkintaa käyttäen 
vuosittain. 



Kouluttaudu arvostelevaksi tuomariksi tai tekniseksi tuomariksi

" Arvostelutuomaroinnin peruskurssilla tutustutaan cheerleading-tuomaroinnin perusteisiin ja aloitetaan 
polku kohti tuomariksi päätymistä. Kurssilla tutustutaan cheerleading-tuomaroinnin teoriaan ja tehdään 
paljon käytännön harjoitteita. Kurssin läpäissyt henkilö saa tuomaristatuksen C. ”

" Teknisentuomaroinnin peruskurssilla tutustutaan lajin kilpailusääntöihin. Kurssilla tutustutaan lajin 
turvallisuussääntöihin ja niiden havaitsemiseen. Kurssilla tehdään paljon harjoitteita videoiden ja 
keskustelun kautta. Kurssin läpäissyt henkilö saa teknisentuomaroinnin statuksen C. "



Kilpailutapahtumassa on eri rooleissa olevia tuomareita ja heillä on erilaisia tehtäviä

Arvostelutuomarit: Kilpailuohjelman arvostelu ja – pisteyttäminen sekä joukkueiden 
laittaminen paremmuusjärjestykseen

Tekniset tuomarit: Valvoo ja tulkitsee kilpailusääntöjen noudattamista sekä tekee 
kielletyistä liikkeistä vähennyksiä

Päätuomari: Jokaisella sarjalla yksi päätuomari, toimii tuomaripaneelin 
puheenjohtajana, kilpailun kulun turvallisuuden valvominen, oman tuomaripaneelinsa 
arvosteluskaalan valvominen, toimii yhteistyössä teknisen tuomarin kanssa sekä vastaa 
aikataulussa pysymisestä tuomariston osalta.

Tuomariavustajat: Ajanottaja, videokuvaa kilpailusuoritukset tuomaristolle

Muita avustavia tehtäviä
Pisteenlaskuhenkilö: Pisteenlaskuohjelman tekninen vastuu
Kilpailun johtaja: Vastaa kilpailun kulusta ja ottaa vastaan mm. protestit

Kilpailupäivä aikana tuomari ei saa olla yhteydessä kilpailuihin 
osallistuviin joukkueisiin. Poikkeuksena tekniset - ja 
päätuomarit, jotka voivat tilanteen niin vaatiessa keskustella 
valmentajien tai seuraedustajien kanssa sääntöihin liittyvistä 



Cheerleadingin tuomaroinnin tulee olla ammattitaitoista ja luotettavaa. Tuomarointitaitojen 
ylläpitäminen ja ammattitaidon kasvattaminen on jokaisen tuomarin omalla vastuulla. 
Jokaisen tuomarin tulee pyrkiä omassa toiminnassaan avoimuuteen, läpinäkyvyyteen, ehdottomaan 
tasapuolisuuteen ja luottamuksellisuuteen. Tuomari on velvollinen noudattamaan tuomarin eettisiä 
ohjeita.

Laadukas ja läpinäkyvä tuomarointi arvostelulajissa



Jokainen tuomari on velvollinen kouluttautumaan vähintään kerran vuodessa. 
Tuomarivaliokunta järjestää vuosittain täydennyskoulutusta ja lisäksi jokaisen tuomarin 
tulee seurata lajin kehitystä aktiivisesti. 

Kotimaisten koulutusten lisäksi on mahdollista suorittaa kansainvälinen, maailmanliitto 
ICU:n tarjoama koulutus, johon voivat osallistua vähintään B-statuksen omaavat tuomarit. 
ICU-koulutus on mahdollinen myös riittävällä kokemuksella C-statuksen tuomareille. 


