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1. Tuomaritoiminnan vaatimukset 

1.1. Tuomariksi kelpuutetaan Suomen Potkunyrkkeilyliiton (SPNL) tuomarikoulutuksen hyväk-

sytysti suorittanut henkilö. Arvostelutuomarikoulutuksen alaikäraja on 15 vuotta ja kehä-

tuomarikoulutuksen alaikäraja on 16 vuotta. Alle 18-vuotiaat tuomarit voivat osallistua ju-

nioriotteluiden tuomarointiin. SM-kisoissa tuomareiden tulee olla 18 vuotta täyttäneitä. 

1.2. Arvostelutuomarina on toimittava yksi (1) vuosi ennen kuin voi osallistua kehätuomari-

koulutukseen. Osallistumisvuotena tuomarin on oltava aktiivinen, mikä tarkoittaa vähin-

tään neljään ottelutapahtumaan osallistumista. 

1.3. Tuomarien toimivaltuutusta jatketaan aktiivisuuden perusteella (ks. kohta 3.1). Valtuutuk-

sen voi myöntää liiton hyväksymä tuomarikouluttaja. 

1.4. SPNL:n hallitus päättää tuomareiden lähettämisestä kansainvälisiin arvokilpailuihin sekä lii-

ton tuesta kustannuksiin. Tuomarivaliokunta laatii esityksensä valittavista tuomareista 

SPNL:n hallitukselle. 

1.5. Tuomarin epäasiallinen toiminta voi johtaa tuomarivaltuutuksen menettämiseen. Tuoma-

rin toimintaan liittyvät huomautukset ja varoitukset antaa liiton tuomarivaliokunta. SPNL:n 

kurinpitovaliokunta käsittelee erityisen vakavat ja liiton toimintaa vahingoittavat rikkeet. 

1.6. Tuomareiden tulee tuntea hyvin sekä ottelusäännöt että tuomaritoimintaan liittyvä muu 

ohjeistus, joten heidän tulee perehtyä tarkasti voimassa oleviin ottelusääntöihin, kilpailu-

oppaaseen sekä kilpailujen järjestämisoppaaseen. 
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2. Tuomaritoiminnan tehtävät ja vastuut  

2.1. Kansallisten kilpailujen tuomaristo muodostetaan kilpailujen järjestämisoppaassa määri-

tellyllä tavalla. Tuomarivaliokunta auttaa mahdollisuuksiensa mukaan tuomarien hankin-

nassa. 

2.2. Tyrmäyssääntöihin liittyvien passimerkintöjen valvonta on päätuomarin vastuulla. 

2.3. Päätuomari valvoo, että ottelussa tapahtuneesta tyrmäyksestä kirjataan tyrmätyn ottelijan 

passiin asianmukainen merkintä. 

2.4. Päätuomarilla on oikeus evätä kilpailuun osallistuminen, jos ilmoittautuneen ottelijan tyr-

mäyssääntö ei täyty.  

2.5. Ottelijalla on oltava kilpailuoppaan mukaisesti lisenssi, vakuutus ja lajipassi voimassa ole-

vine lääkärintarkastusmerkintöineen. Mikäli em. edellytykset eivät täyty, ottelija ei voi otel-

la.  

2.6. Passimerkinnät tuomarina toimimisesta kilpailuissa tekee kilpailun päätuomari. 

2.7. SPNL:n hallitus päättää suomenmestaruuskilpailuiden ja Finnish Openin tuomarivalinnois-

ta, valittavien tuomareiden määrästä sekä kustannuspolitiikasta. Tuomarivaliokunta tekee 

SPNL:n hallitukselle esityksen SM-kilpailuiden ja Finnish Openin tuomaristosta. 

2.8. Kaikkien tuomarien on toiminnassaan noudatettava voimassa olevia SPNL:n sääntöjä, kil-

pailuopasta ja kilpailujen järjestämisopasta sekä ehdotonta puolueettomuutta.  

2.9. Tuomari ei saa toimia samoissa kilpailuissa muissa rooleissa, kuten ottelijana tai valmenta-

jana. Tästä voidaan poiketa pakottavista syistä päätuomarin päätöksellä.  

 

3. Tuomarin aktiivisuus ja tuomariluokitus 

3.1. Tuomaritoiminnan aktiivisuus määritellään seuraavasti: Toiminut tuomarina vuoden aikana 

vähintään neljissä kilpailuissa. 
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3.2. Mikäli tuomarin toiminnassa on ollut tauko tai aktiivisuusmääritelmä ei ole täyttynyt, on 

tuomarin osallistuttava kertauskoulutukseen tai päätuomarin hyväksymänä ja ohjauksessa 

kilpailuun, jossa käytännön toiminta arvioidaan sekä sääntölinjaukset kerrataan.  

3.3. Tuomarit luokitellaan A-, B-, C- ja D-luokkaan tuomarivaliokunnan toimesta. 

• D-luokassa ovat arvostelutuomarikoulutuksen suorittaneet. 

• C-luokassa henkilö on suorittanut arvostelutuomarikoulutuksen ja toiminut aktiivi-

tuomarina vuoden.  

• B-luokassa henkilö on toiminut aktiivituomarina yhtäjaksoisesti kaksi vuotta. 

• A-luokassa henkilö on toiminut aktiivituomarina yhtäjaksoisesti kolme vuotta ja hä-

nellä on kokemusta kansainvälisistä kilpailuista. Hän on suorittanut kehätuomari-

koulutuksen ja toiminut koulutuksen jälkeen vuoden aktiivituomarina. Kansallisiin 

ja kansainvälisiin arvokilpailuihin valitaan ensisijaisesti A-luokan tuomareita. 

 

4. Jury ja protesti 

4.1. Jury nimetään suurimpiin SPNL:n kansainvälisiin ja kansallisiin arvokilpailuihin. Muissa kil-

pailuissa jurynä toimii päätuomari. 

4.2. Juryn jäsenistö koostuu arvokilpailuissa kilpailujen päätuomarista sekä kahdesta tuomari-

valiokunnan nimeämästä henkilöstä.  

4.3. Arvokilpailuissa juryn jäseniä tulee olla vähintään kolme. 

4.4. Protesti on tehtävä heti ottelun jälkeen suullisesti päätuomarille, ja sen jälkeen 30 minuu-

tin sisällä annettava perustelut kirjallisesti. Protesti käsitellään välittömästi.  Protestit teh-

dään SPNL:n sääntöjen ja määräysten mukaan. Kansallisissa kilpailuissa ei saa tehdä pro-

testeja. 

4.5. Protestimaksu on 100 euroa, ja se on maksettava protestin teon yhteydessä etukäteen kä-

teisellä. Protestimaksu palautetaan, jos protesti hyväksytään. Protestimaksu tilitetään lii-

tolle, jos protesti hylätään.  
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5. Tuomarin asu 

5.1. Tuomarin asu on:  

- tummansininen puvun takki 

- mustat suorat housut ilman upslaakeja  

- valkoinen lyhythihainen kauluspaita ilman painatuksia tai WAKO:n valkoinen  

tuomaripaita  

- musta solmuke tai WAKO:n solmuke 

- tummat sukat ja mustat ohutpohjaiset ja nauhattomat kengät. 

 

6. Tuomarikoulutus 

6.1. Liiton tuomarivaliokunnan hyväksymät kouluttajat antavat arvostelu-, kehä- ja päätuomari-

koulutusta. 

6.2. Tuomarikoulutuksista peritään osallistujilta maksu SPNL:n hallituksen linjausten  

mukaisesti: 

- arvostelutuomarin koulutus 4–6 tuntia, 25 euroa 

- kehätuomarin koulutus 1 päivä, 50 euroa 

- täydennyskoulutukset 1 päivä, 25 euroa; ilmainen, jos on toiminut tuomarina 

- päätuomarin koulutukset 1 päivä, ilmainen, osallistujat kutsutaan. 

Maksun maksaa seura tai koulutukseen osallistuva henkilö. Koulutuksiin ilmoittaudutaan ja 

koulutukset maksetaan Suomisport-palvelun kautta. 
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7. Tuomarirekisteri 

7.1. Tuomareista kootaan henkilön suostumuksella rekisteri, jota tuomarivaliokunta ylläpitää. 

Rekisteriin kirjataan tuomareiden toimivaltuudet (arvostelu-, kehä- ja päätuomari), tuoma-

riluokitus, aktiivisuus sekä tuomarikoulutustiedot. 

7.2. Tuomarina toimimisen valtuutuksia seurataan tuomarivaliokunnan tilastoinnin kautta. 

7.3. Tuomari ilmoittaa tuomarivaliokunnalle kirjallisesti, mikäli haluaa poistaa itsensä rekisteris-

tä. Tuomarin tiedot tallennetaan rekisteriin ainoastaan henkilön luvalla. Henkilötietoja käy-

tetään tuomaritoimintaa varten, eikä niitä luovutetaan kolmansille. Rekisterin tietoja pää-

see näkemään tuomarivaliokunta sekä tarvittaessa liiton hallitus ja toimiston työntekijät.  

 

8. Tuomarivaliokunta 

SPNL:n tuomarivaliokunta on SPNL:n hallituksen alainen ja toiminnastaan vastuussa SPNL:n 

hallitukselle. SPNL:n hallitus määrittää tuomarivaliokunnan toimivaltuudet sekä nimeää tuomari-

valiokunnan kokoonpanon vuosittain yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.  
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