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TUOMARIEN LUOKITUSMÄÄRÄYKSET
1. Nyrkkeilytuomarit
Nyrkkeilytuomarit jaetaan kehätuomareihin ja arvostelutuomareihin. Vain kehätuomarina toimiminen ei ole
mahdollista, mutta tuomari voi toimia ainoastaan arvostelutuomarina.

2. Pätevyysluokat
Nyrkkeilytuomarit jaetaan kokemuksensa ja pätevyytensä perusteella kolmeen luokkaan:
II luokan kehä ja/tai arvostelutuomarit
I luokan kehä ja/tai arvostelutuomarit
AIBA kehä ja/tai arvostelutuomarit

3. Tuomarivaliokunta
Tuomaritoimintaa ja -koulutusta johtamaan ja valvomaan nimeää Suomen Nyrkkeilyliiton
johtokunta tuomarivaliokunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä. Valiokunnan jäsenten
toimikausi on kaksi (2) vuotta. Puheenjohtajan ja jäseniksi nimettävien on oltava I luokan tuomareita ja heistä on
ainakin kahdella oltava myös I luokan kehätuomaripätevyys.

4. Tuomarikouluttajat
Suomen Nyrkkeilyliiton tuomarivaliokunta nimeää tarpeellisen määrän kouluttajia, joilla on
vähintään I luokan tuomaripätevyys. Nämä tuomarikouluttajat järjestävät tuomarikursseja sekä
tuomarien neuvottelu- ja muita koulutustilaisuuksia. Tuomarikouluttajat ratkaisevat, kenelle
myönnetään suoritetun tuomarikurssin perusteella I- ja II-luokan tuomarioikeudet.

5. Tuomarioikeuden myöntäminen
Tuomarikortti voidaan myöntää 18 vuotta täyttäneelle Suomen Nyrkkeilyliiton jäsenseuraan kuuluvan seuran
jäsenelle. II luokan tuomarikortti voidaan myöntää tuomarikouluttajan toimesta pidettyjen tuomarikurssien
perusteella. Kurssin hyväksyttävästi suorittaneen tuomarin on toimitettava asianmukaisesti täytetty
tuomarikorttianomus yhdessä passivalokuvan kanssa tuomarikouluttajalle, jonka lausunnolla varustettuna anomus
valokuvineen lähetetään Suomen Nyrkkeilyliitolle tuomarikortin kirjoittamista varten.

6. Tuomariluokan korotukset
Kohotakseen II luokasta I luokkaan on tuomarin omattava II luokan tuomarikortti vähintään yhden vuoden ja
hänen on toimittava tuomaritehtävissä vähintään 50:ssä ottelussa arvostelutuomarina. Mikäli korotusta haetaan
myös kehätuomaritehtävissä, on hänen oltava kehätuomarina vähintään 30:ssä ottelussa. Lisäksi on tuomarin
osallistuttava hyväksyttävästi I-luokan tuomarikokeeseen.
Ehdokkaat AIBA:n tuomarikokeisiin nimetään tuomarivaliokunnan toimesta kulloinkin voimassa
olevien AIBA:n määräysten mukaisesti.
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7. Tuomarioikeuden säilyttäminen
Säilyttääkseen tuomarioikeutensa muuttumattomana on tuomarin osallistuttava tuomarintehtäviin eri
pätevyysluokissa neljän vuoden aikana seuraavasti:
II luokka vähintään 30 ottelua
I luokka vähintään 50 ottelua
AIBA-tuomarien tuomarioikeudesta päättää kansainvälinen nyrkkeilyliitto AIBA.
Jos kysymyksessä on kehätuomari on hänen toimittava kehätuomarina vähintään 50%:ssa edellä mainituista
otteluiden minivaatimusmäärästä. Mikäli tuomari ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia alennetaan hänen
pätevyysluokkansa siihen luokkaan, jonka minivaatimukset kortin säilyttämiseksi hän täyttää. Jos tuomari ei täytä II
luokan vaatimuksia, ei hänen korttiaan uusita ilman uudelleen hyväksyttävästi suoritettua tuomarikurssia.
Osallistuminen tuomaritehtäviin todetaan tuomarikortin merkinnöistä. Jokainen kilpailutilaisuus katsotaan eri
tapahtumaksi. Toimiminen ajanottajana tai kilpailusihteerinä merkitään myös tuomarikorttiin, mutta näitä ei
katsota tuomariluokkien uusinnassa tuomaritoiminnaksi, mutta ne voidaan tuomarivaliokunnan harkinnan mukaan
katsoa lisäansioksi rajatapauksissa. Tuomarikorttien voimassaoloaika on neljä kalenterivuotta. Korttien uusimisen
hoitaa Suomen Nyrkkeilyliitto, joka ylläpitää tuomarirekisteriä.
Jos tuomari on toistuvasti tehnyt tuomaritehtävissä ilmeisen virheellisiä ratkaisuja, on tuomarivaliokunnalla oikeus
-kuultuaan asiassa ensin tuomarikouluttajaa -alentaa hänen tuomaripätevyysluokkaansa tai määrätä hänet
menettämään kokonaan tai määräajaksi tuomarioikeutensa.
Jos tuomari syyllistyy tuomaritehtävissään epäurheilijamaiseen käyttäytymiseen, voi tuomarivaliokunta määrätä
hänet menettämään tuomarioikeutensa kokonaan tai määräajaksi. Tuomarivaliokunnan päätöksiin tyytymättömällä
on oikeus valittaa päätöksestä Suomen Nyrkkeilyliiton johtokunnalle viimeistään 30 päivän kuluessa päätöksestä
tiedon saatuaan. Voidakseen toimia tuomarina 60 vuotta täyttäneen henkilön on käytävä vuosittain
lääkärintarkastuksessa ja tästä tarkastuksesta on oltava merkintä hänen tuomarikortissaan.

8. TUOMARIN OIKEUDET
Vain Suomen Nyrkkeilyliittoon kuuluvien seurojen jäsenet voivat toimia kilpailuissa tuomareina.
II luokan tuomarilla on oikeus toimia tuomaritehtävissä kansallisissa kilpailuissa. I luokan tuomari voi toimia
tuomaritehtävissä nuorten SM-kilpailuissa ja Suomen Nyrkkeilyliiton luvalla järjestettävissä kansainvälisissä
turnauksissa.
Ylituomarina voi toimia ylituomaripätevyyden suorittanut tuomari, joka on suorittanut SNL tuomarivaliokunnan
määräämän ylituomarikoulutuksen. Koulutukseen pääsyyn edellytyksenä on toimiminen kaksi vuotta I lk kehä- ja
arvostelutuomarina sekä vähintään 20 kilpailussa. Ennen 30.9.2018 ylituomarina toimineet voivat edelleen toimia
ylituomarin tehtävissä.
AIBA-tuomarilla on oikeus toimia tuomaritehtävissä AIBA:n sääntöjen mukaisesti.
Miesten ja naisten SM-kilpailuihin osallistuvien tuomareiden tulee olla vähintään I luokan tuomareita, jotka ovat
osallistuneet tuomaritoimintaan kulloistenkin Suomen Nyrkkeilyliiton tuomarivaliokunnan määräysten mukaisesti.

9. KILPAILUSIHTEERI
Kilpailusihteeriksi valittavan on omattava tuomaripätevyys mikäli mahdollista.
Mestaruuskilpailujen sihteerin on omattava tuomaripätevyys.
https://nyrkkeilyliitto-my.sharepoint.com/personal/marko_laine_finbox_fi/Documents/Datalatu verkkolevy/Liiton menetelmät ja
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10. AJANOTTAJA
Ajanottajan on omattava tuomaripätevyys mikäli mahdollista. Muussa tapauksessa kilpailun ylituomari vastaa
tämän perehdyttämisestä ajanottajan tehtäviin.

11. YLITUOMARIN LAUSUNTO
Ylituomarin on huolehdittava siitä, että nyrkkeilijöiden kilpailukirjoihin tulee kilpailutapahtumia vastaavat
merkinnät sekä mahdolliset kilpailukiellot. Mikäli joku tuomari on kilpailuissa tehnyt ilmeisen virheellisiä ratkaisuja
tai kehätuomari on johtanut ottelua heikosti, on ylituomarin lähetettävä niistä perusteltu selostuksensa
tuomarivaliokunnalle seitsemän vuorokauden kuluessa.
Ylituomari on velvollinen edellä mainitun ajan puitteissa huolellisesti täyttämään ja lähettämään
kilpailuun liittyvät asiapaperit liiton toimistoon.

12. NYRKKEILYSÄÄNNÖT
Tuomarin tulee tuntea nyrkkeilyn säännöt riittävän hyvin voidakseen toimia tuomaritehtävissä. Tuomari on
velvollinen tutustumaan sääntömuutoksiin ja hänen tulee osallistua täydennyskoulutuksiin tuomarivaliokunnan
päätösten mukaisesti.

13. TUOMARIKORTIN KATOAMINEN
Uuden tuomarikortin saamiseksi kadonneen tilalle on tuomarin lähetettävä
tuomarikorttianomuksensa passivalokuvan kera tuomarivaliokunnalle ja liitettävä mukaan selvitys
katoamisesta sekä siitä, missä kilpailuissa hän on meneillään olevan voimassaolojakson aikana
toiminut tuomaritehtävissä.

14. TULKINNAT JA MUUTOKSET
Mikäli näiden määräysten tulkinnassa syntyy epäselvyyksiä, ratkaisee asian Suomen
Nyrkkeilyliiton johtokunta.
Näihin määräyksiin tehtävät muutokset ratkaisee Suomen Nyrkkeilyliiton tuomarivaliokunta.
VIITTAUKSET

-

TALLENTEET

Tuomarirekisteri (SNL Sharepoint)
JAKELU
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