
 
MIEKKAILUTUOMARIEN NÄYTTÖTILAISUUS 
 
Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton asettamat pätevyystasot: 
 

Seuratuomari 
● Osallistunut seuratuomarikoulutukseen (teoriaosuus) 
● Tämän jälkeen henkilö harjoittelee SM5L:n kilpailukalenteriin sisältyvässä kilpailussa 

vanhemman tuomarin valvonnassa. Tämä on seuratuomarin käytännön koe. 
● Käytännön kokeen alussa on pakollinen seminaari kokeeseen osallistuville. Seminaarin pitää 

käytännön kokeen vastaanottaja. Seminaarissa käsitellään ensisijaisesti miekkailutuomarina 
toimimista. (Liite: Seuratuomariseminaari)  

○ Seminaarin pitäjä valitsee aiheet joihin kussakin seminaarissa erityisesti keskitytään 
● Vanhempi tuomari täyttää arviointilomakkeen (Liite: Seuratuomarin näyttötilaisuuden arviointi), 

joka toimitetaan STTR:lle.  
 

Kansallinen tuomari 
● Henkilö on harjaantunut pari vuotta seuratuomarina ja seura ehdottaa häntä kansalliseen kisaan 

tuomariksi. 
● Osoitettava sääntöjen tuntemus ja tuomarin riippumattomuus eettisen normin mukaisesti 
● STTR vahvistaa kansallisen pätevyyden hyväksyessään henkilön tuomariksi SM-kisoihin. 
● Kansallinen pätevyys edellyttää säännöllistä tuomitsemista. 
● Henkilö voi tippua kansalliselta pätevyyslistalta, ellei hän tuomitse aktiivisesti. Mikäli henkilö 

tippuu listalta, on hänen osallistuttava ennen seuraavaa SM-kilpailua tuomariseminaariin. 
● Kansallinen tuomari osallistuu kerran vuodessa tuomariseminaariin. 

 
Edellä olevien kriteerien täyttyessä seura voi ehdottaa henkilöä kansallisen tason tuomariksi SM-kilpailuun, jossa on 
mahdollista antaa näyttö kansallisen tason tuomitsemisosaamisesta (Liite kansallisen tuomarin arviointilomake). 
 
Sääntö- ja tuomarityöryhmä (STTR) asettaa valittuun kansallisen tuomarin näyttökilpailuun tuomarivalvojan, joka valvoo 
ehdolle asetetun tuomarin näytön. 
 
Näytössä (käytännön tuomitsemisessa) arvioidaan mm. seuraavia asioita: 

- tilanteiden hallinta 
- selkeys 
- järjestelmällisyys 
- sääntöjen osaaminen 
- käsimerkit 
- kokonaiskuva 
- asettuminen, liikkuminen 
-  

Näytön jälkeen kilpailun tuomarivalvoja toimittaa arviointilomakkeen STTR:lle. 
 
STTR vahvistaa kansalliset tuomarit keskitetysti. 
 
Linkki seuratuomariseminaarin materiaaliin (kalpa) 
https://docs.google.c 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/presentation/d/1Zv1WwQITXfjt_Gdf0ZVgHl5Jgo92MVyGLlYGiVtoukA/edit#slide=id.p4


KANSALLISEN TUOMARIN NÄYTTÖTILAISUUDEN ARVIOINTI 
 

 Rastita oikea Asteikko 1-5, 5 
hyvä 

 

 Arvi- 
oitiin 

Ei voitu 
arvioida 

Arvio Muuta 

Perusehtojen täyttyminen (mm. aikaisempi 
seuratuomaripätevyys) 

    

Sääntöjen hallinta yleisesti     

Täsmällisyys (saapuminen, paikallaolo, 
yhteydenpito DT:iin) 

    

Järjestelmällisyys (aloitusrutiinit, nimenhuuto, 
aseiden tarkastus, pöytäkirjan täyttö..) 

    

Ottelun johtaminen     

Järjestyksen pito (ottelua seuraavat henkilöt)     

Tilanteiden hallinta otteluissa     

Tuomioiden oikeellisuus     

Laitteiden käyttö (aparaatti, vikojen 
paikallistaminen yms.)  

    

Asettuminen, liikkuminen     

Käsimerkkien selkeys     

Asenne     

Kokonaiskuva (esiintyminen, varmuus)     

 
Arvioinnin yhteydessä käydään kohdat keskustellen läpi arvioitavan kanssa. 

Arvioitava tuomarikokelas, nimi ja seura  

Arvioitsija  

Esitetään kansalliseksi tuomariksi Kyllä Ei, miksi? 
 

Kehitettäviä asioita  
 
 

Paikka, aika, arvioitsijan allekirjoitus  

STTR:n hyväksyntä  

 
 
 
 
 
 
 



SEURATUOMARIN NÄYTTÖTILAISUUDEN ARVIOINTI 
 

 Rastita oikea Asteikko 1-5, 
5 hyvä 

 

 Arvi- 
oitiin 

Ei voitu 
arvioida 

Arvio Muuta 

Perusehtojen täyttyminen (mm. 
teoriakoulutus) 

    

Sääntöjen perusasioiden hallinta     

Täsmällisyys (saapuminen, paikallaolo)     

Järjestelmällisyys (aloitusrutiinit, nimenhuuto, 
aseiden tarkastus...) 

    

Ottelun ohjaaminen     

Järjestyksen pito (ottelua seuraavat henkilöt)     

Tilanteiden ohjaaminen otteluissa     

Laitteiden käyttö (perusasiat)      

Asettuminen, liikkuminen     

Käsimerkkien selkeys     

Asenne     

Kokonaiskuva (esiintyminen, varmuus, 
avuliaisuus) 

    

 
Arvioinnin yhteydessä käydään kohdat keskustellen läpi arvioitavan kanssa. 

Arvioitava tuomarikokelas, nimi ja seura  

Arvioitsija  

Hyväksytään seuratuomariksi Kyllä Ei, miksi? 
 

Kehitettäviä asioita  
 
 

Paikka, aika, arvioitsijan allekirjoitus  

 


