KILPAILUMANIPULAATION VASTAINEN TYÖ
Suomen Cheerleadingliitto ry 2020

Mitä on kilpailumanipulaatio?

• Vilpillistä vaikuttamista kilpailun tai ottelun kulkuun tai sen
lopputulokseen.
• Vaikuttaminen on tarkoituksellista tai vääristävää ja sillä tavoitellaan
kohtuutonta hyötyä itselle tai muille.
• Kilpailumanipulaatio aiheuttaa uhan urheilun ytimelle: urheilun
arvoille ja koskemattomuudelle.
(Lähde: Suomen urheilun eettinen keskus, SUEK ry 2020)

Miten cheerleadingissä tehdään kilpailumanipulaation vastaista työtä?

Koulutus

Tietoisuuden
lisääminen

Valvonta

•
•
•

Tuomarit ovat koulutettuja ja heidän osaamistaan seurataan aktiivisesti.
Valmentajille ja seuratoimijoille järjestetään kilpailusääntöihin liittyviä koulutuksia.
Seuratoimijoita koulutetaan kilpailumanipulaatiosta vastuullisuustyön osana.

•
•

•

Kilpailumanipulaation vastainen työ on osana liiton vastuullisuustyötä
Liitossa on nimetty henkilö, joka vastaa yhteydenpidosta Suomen urheilun eettinen
keskus SUEK ry:n kanssa ja osallistuu heidän järjestämiin tilaisuuksiin.
Ymmärrystä kilpailumanipulaatiosta lisätään aktiivisen tiedottamisen avulla.

•
•

Valvontavastuut on määritelty liiton korruption vastaisen ohjelma mukaisesti.
Tuomaritoiminnan valvonnan osa-alueet on määritelty tuomariohjeissa.

Tuomaritoiminnalla tärkeä rooli kilpailumanipulaation
estämisessä cheerleadingissä.
•

Tuomariohjeen mukaan jokaisen tuomarin tulee pyrkiä omassa toiminnassaan avoimuuteen, läpinäkyvyyteen, ehdottomaan
tasapuolisuuteen ja luottamuksellisuuteen.

•

Tuomaritoimintaan on määritetty eettiset ohjeet, joihin jokaisen tuomarin tulee sitoutua.

•

Tuomarivaliokunta valvoo yhteisvastuullisesti päätuomarien toimintaa kilpailutapahtumissa sekä pyrkii jatkuvasti kehittämään
tuomarikoulutuksia. Jokaisen kilpailutapahtuman tuomaritoiminta käydään läpi tuomarivaliokunnan kilpailua seuraavassa
kokouksessa.

•

Tuomaritoiminta on avointa – jokainen osallistuja tietää kuka on tuomaroimassa, kun tuomarit esitellään jokaisen kilpailun
alussa.

•

Jokainen tuomari tuomaroi pisteillä, pisteenlaskussa joukkueet asetetaan järjestykseen tuomarikohtaisesti keskenään (eniten
pisteitä saanut ykköseksi, toinen kakkoseksi) ja lopputulos määrittyy näiden keskiarvon perusteella.

•

Pisteenlaskija käyttää pisteenlaskuun tarkoitettua ohjelmaa. Ohjelma seuraa ja taltioi pisteiden manuaalisen muokkaamisen.
Päätuomarin tehtävänä on tarkistaa oman paneelinsa pisteet ja huolehtia siitä, että ne ovat linjassa.

Tuomareiden eettiset ohjeet
1. Tuomaritoimintani on eettistä ja pyrkii aina edistämään urheilijan oikeusturvaa.
2. Pyrin kaikessa tuomaritoiminnassani tasapuolisuuteen ja rehellisyyteen. Arvosteluni pohjautuu
SCL:n kilpailusääntöihin. Epäselvissä tapauksissa toimin aina joukkueen edun mukaan.
3. Olen tietoinen esteellisyyksistäni ja tuon ne esille Tuomarivaliokunnalle.
4. Noudatan kaikessa tuomaritoiminnassani Tuomarin ohjeita, SCL:n kilpailusääntöjä ja Tuomarin
eettisiä ohjeita.
5. Kunnioitan tuomaritoiminnan luottamuksellisuutta niin kilpailuissa kuin kilpailujen
ulkopuolellakin. En keskustele kilpailusuorituksista tai niiden arvostelusta tai pisteistä tai
muusta tuomaritoiminnasta muiden kuin tarpeen mukaan tuomarikollegojeni kanssa.
6. Toimin avoimesti ja vilpittömästi kaikessa tuomaritoimintaan liittyvissä asioissa.
7. Pyrin jatkuvasti kehittämään omaa ammattitaitoani ja seuraamaan lajin kehitystä.

Tuomaritoiminnan valvonta

Tuomaroinnin laadunvalvonta

Tuomarivaliokunta pyrkii kaikessa toiminnassaan edistämään suomalaisen kilpacheerleadingtuomaroinnin
tasaista ja korkeaa laatua. Tuomarivaliokunta valvoo yhteisvastuullisesti päätuomarien toimintaa
kilpailutapahtumissa sekä pyrkii jatkuvasti kehittämään tuomarikoulutuksia. Jokaisen kilpailutapahtuman
tuomaritoiminta käydään läpi tuomarivaliokunnan kilpailua seuraavassa kokouksessa. Mikäli jonkin
kilpailutapahtuman tuomaritoiminta vaatii pikaista selvitystä, tuomarivaliokunta voi kokoontua myös heti
kilpailun jälkeen.
Tuomarivaliokunnan valvonta
Liittohallituksessa jokaisella valiokunnalla
oma hallitusvastaava

Liittohallitus

Yhdistyksen kokous

Kilpailumanipulaatioon liittyvä säännöstö liitossa –
kilpailusäännöt ja kurinpitomääräykset
Kilpailumanipulaatiota koskevia määräyksiä on kirjattu liiton kilpailusääntöihin ja kurinpitomääräyksiin.
Kilpailusääntöjen yleisiin eettisiin ohjeisiin on kirjattu urheilun eettisten periaatteiden vastaiseksi toiminnaksi
seuraavaa:
•
•
•
•

Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu-ja harjoitustilanteessa
• Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu
Urheiluhuijaus
• Kilpailutilan tai –välineiden manipulointi
• Tuloksista etukäteen sopiminen
Vedonlyönti
• Vedonlyönti omasta kilpailusta
Lahjonta
• Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi.

Eettisiin ohjeisiin liittyvät rikkomukset käsittelee liitossa kurinpitovaliokunta kurinpitomääräysten mukaisesti.
Kurinpitovaliokunta on puolueeton elin, jonka valitsee liiton syyskokous. Kurinpitovaliokunnassa vähintään
yhdellä henkilöllä on oltava oikeustieteellinen tutkinto.

Kansainvälinen toiminta
• Suomalaistuomarit osallistuvat aktiivisesti kansainvälisen tuomaritoiminnan
kehittämiseen ja vaikuttavat sekä ECU:n (European Cheer Union) että ICU:n
(International Cheer Union) valiokunnissa.
• Tuomarit osallistuvat ja aktiivisesti kansainvälisiin kilpailuihin ja tarkkailevat eri maiden
pisteenlasku- ja tulosjärjestelmiä. Hyviä käytänteitä otetaan käyttöön ja tehdään
jatkuvaa vertailua muiden maiden toimintatapoihin.
• Suomen Cheerleadingliitto on aktiivinen vaikuttaja kansainvälisissä lajiliitoissa ja pyrkii
edistämään organisaatioiden läpinäkyvyyttä ja eettisyyttä.

