OSA XVIII

PYÖRÄILYN TUOMARIKURSSI- JA KOE

Voimassa alkaen 01.01.2019

Ohjeita koulutustilaisuuteen
18.1

Koulutusosa

18.1.1

Kurssi pidetään kahdessa osassa (Yhden tai kahden päivän aikana). Ensin
käytetään 2-4 tuntia sääntöjen ja ohjeiden tutustumiseen kouluttajan
alaisuudessa.

18.2

Tuomarikoe

18.2.1

Henkilö, joka on täyttänyt 15 vuotta, on oikeutettu osallistumaan koetilaisuuteen. Kurssin kouluttaja, SP:n sääntö- ja tuomarivaliokunta sekä alueet
vastaavat siitä, että koulutus toteutetaan annettujen ohjeiden mukaisesti.

18.2.2

Kirjallisessa kokeessa on sallittava vähintään 90 min. Vastausaikaa.
Kokeessa tulee noudattaa seuraavia periaatteita:
II-luokka
Säännöt saavat olla esillä ja kokeen aikana sallitaan keskustelu kouluttajan
valvonnassa. (säännöt saavat olla esillä, mutta jokaisen on työskenneltävä
itsenäisesti).
I-luokka
Säännöt eivät saa olla esillä eikä keskustelua sallita. I-luokan kokelaalla tulee
olla II-luokan pätevyys.
Kn – Komissaari luokka
Kouluttajana toimii kansallinen komissaari ja kokelaalla tulee olla I-luokan
pätevyys ja vähintään kaksi vuotta käytännön tuomarityöskentelyä Cup ja SMtason kilpailuissa. Komissaari-luokan kokeeseen sisältyy teoria- ja
käytännönosuus.

18.3

Suoritusjärjestys

18.3.1

Tuomarikortit on suoritettava järjestyksessä II → I → Komissaari. Ylemmän
luokan korttia ei voi suorittaa ennen alempien korttien suoritusta. Eri luokkien
suorittamisen välissä on oltava vähintään yksi kilpailukausi.

18.3.2

Hyväksyttävästi kokeen suorittaneelle toimitetaan luokkaa vastaava
tuomarikortti. Tuomarikortista peritään SP:n hallituksen vahvistama maksu.
Tuomarikorttien ja sääntöjen hinnat julkaistaan vuosittain SP:n julkaisuissa.

18.4

Kurssin kouluttaja/t
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18.4.1

Kurssin kouluttajina ovat oikeutettuja toimimaan komissaari – ja I-luokan
tuomarit. Kansallisen komissaarikurssin kouluttajana tulee olla vähintään
kansallinen komissaari.

18.5

Kurssimaksu ja materiaali

18.5.1

II- ja I-luokan kurssimaksun suuruudeksi suositellaan 10 € / henkilö.
Kurssimaksulla peitetään kurssin järjestämisestä aiheutuvia kuluja (esim.
Kouluttajan matkakulut). Järjestävä alue tai seura voi kuitenkin itse määrätä
maksun suuruudesta sekä sen käytöstä.

18.5.2

Säännöt tulee olla jokaisella pyöräilyn tuomarilla. Säännöistä peritään erillinen
maksu.

18.5.3

Ohjeet tuomarikurssin – ja kokeen järjestämiseksi ja kysymyssarjat ovat
tilattavissa SP:n toimistosta. Materiaalista peritään erillinen maksu.

18.6

Kokeen hyväksyminen

18.6.1

Annetut vastaukset tarkastaa kouluttaja, joka lähettää hyväksyttävästi
tuomarikurssin – ja kokeen suorittaneista henkilöistä SP:n lomakkeella
(nimi, seura, syntymäaika, osoite, puh. ja sähköposti sekä suoritettu luokka)
tuomarikoulutuksesta vastaavalle henkilölle. Tiedot on toimitettava kahden
viikon kuluessa kokeen suorittamisesta.

18.7

Tuomarikorttien voimassaolo

18.7.1

Tuomarikortti on voimassa kolme (3) kalenterivuotta. Tuomarikortin
voimassaolo siirtyy vuodella eteenpäin, mikäli kortin haltija on:
a)
b)
c)
d)

osallistunut tuomarikurssille
osallistunut jatkokoulutukseen
erikoistehtävien perusteella (toiminta sääntövaliokunnassa,
tuomarikouluttajana, sääntömateriaalin tuottajana/kääntäjänä)
toiminut toimitsijana tai tuomarina, tuomarikortin luokkaa
vastaavissa tehtävissä.

18.7.2

Mikäli kortti on ollut vanhentuneena kauemmin kuin 6 kk., voidaan kortti uusia
vain uuden tuomarikokeen perusteella.

18.7.3

Komissaari-luokan kortti on voimassa 65-ikävuoteen saakka.

18.7.4

I – II-luokan kortti on voimassa 70-ikävuoteen saakka. Hakemuksesta tai
sääntö- ja tuomarivaliokunnan esityksestä voimassaoloa voidaan jatkaa.

18.7.5

Tuomaritehtävissä toimivan tulee olla vastuullinen ja täysi-ikäinen.

18.7.6

SP:n tuomarikoulutuksesta vastaava henkilö antaa tarvittaessa lisäohjeita ja
apua tuomarikouluttajille ja aluetoimikunnille. SP:n toimistosta voi tilata
säännöt, ohjeet koulutustilaisuuden järjestämisestä ja kysymyssarjat.
Tuomarikoulutuksesta vastaava henkilö pitää tuomarikortistoa ja häneltä voi
tiedustella esim. voimassa olevien korttien haltijoita.

18.7.7

SP:n alueiden vastuuhenkilöitä voi tiedustella alueella toteutettavista
koulutustilaisuuksista.
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