
Voimistelu liikuttaa!

IFAGG:n uudet säännöt (jun+sen 2023)
- tuomareiden koulutus



Voimistelu liikuttaa!

Kansallisten tuomareiden koulutus IFAGG:n
uusiin sääntöihin (jun+sen) 

• Koskee nykyisiä 1. ja 2.lk tuomareita, jotka haluavat tuomaroida myös jatkossa yli 14-vuotiaiden SM-

sarjoissa.

• Uudet säännöt voimaan vuoden 2023 alusta.

• Kaikkien kansallisten tuomareiden tulee lukea ja tutustua uusiin sääntöihin vuoden 2022 aikana. 

Säännöt on luettavissa IFAGG:n sivuilta.

• Kansallisille tuomareille tarjotaan kaksi sääntöjen päivityskurssia keväällä ja yksi 

syksyllä. Kohderyhmä 1 ja 2-luokan tuomarit ja tuomarin tulee osallistua yhteen näistä koulutuksista.

• 4.-5.2.2023 Turku (Scandic Atrium) Ilmoittautuminen aukeaa joulukuussa.

• 4.-5.3.2023 Tampere (Varalan Urheiluopisto) Ilmoittautuminen aukeaa joulukuussa.

• 30.9.-1.10.2023 Helsinki

https://www.ifagg.com/v1/doc/IFAGG_Competition_rules_JUN-SEN_2023_(plus_Appendix).pdf
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Kansallisten tuomareiden koulutus IFAGG:n
uusiin sääntöihin (jun+sen) 

• Sääntöjen päivityskurssi on livekoulutus, jonka päätteeksi tehdään koe.

• Kurssi on 2 päiväinen, yksi päivä TV, yksi päivä AV ( sisältää paljon harjoittelua).

• Kurssin hinta on 80€, sisältää ainoastaan koulutuksen ja kokeen. Majoitus ja ruokailut ovat 

omakustanteisia.

• Edellytetään kurssi+koe ennen kuin voi tuomaroida yli 14-vuotiaiden SM-sarjoissa.

• Jos tuomari ei osallistu vuoden 2023 aikana uusien sääntöjen päivityskurssille, putoaa tuomariluokaltaan alaspäin 

(1-> 2KH ja 2 -> 3).

• Uusien sääntöjen päivityskurssille voi osallistua myös valmentajia tai koreografeja, mutta kokeen voi tehdä vain 

tuomari, jonka aiempi tuomariluokka oli 1 tai 2.

• Nykyiset 2KH-tuomarit voivat osallistua kurssille tarkoituksena kortin nostaminen (Kurssin hinta tällöin 146€)



Voimistelu liikuttaa!

2.lk ja 2KH.lk:n tuomarit 
• Tuomariluokalla 2 ei voi toimia tuomarina SM yli 14-vuotiaiden sarjassa vuoden 2023 

alusta.

• 2-luokan tuomarit osallistuvat uusien sääntöjen päivityskurssille sekä seuraavaksi 
tuomarikoulutus 3, jossa pätevöidytään kilpa- ja harrastesarjojen ylituomariksi. Vuoden 
2023 aikana ne 2-luokan tuomarit, jotka käyvät tuomarikoulutus 3 ja sääntöjen 
päivityskurssille saavat 1-luokan pätevyyden. Vuoden 2024 alusta, mikäli 2-luokan tuomari 
ei ole suorittanut tuomarikoulutus 3, tippuu hänen tuomariluokkansa 3:seen.

• 2 KH-luokan tuomari voi osallistua vuoden 2023 aikana sääntöjen päivityskurssille ja 
suoritettuaan kokeen hyväksytysti pätevöityy 1-luokan tuomariksi.
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Kansainvälisten tuomareiden koulutus IFAGG:n
uusiin sääntöihin (jun+sen) 

• Koskee nykyisiä kv-tuomareita.
• Nykyisten kv-tuomareiden tulee lukea ja tutustua uusiin sääntöihin vuoden 2022 aikana. Säännöt on 

luettavissa IFAGG:n sivuilta.
• KV-tuomareille tarjotaan kaksi mahdollisuutta osallistua IFAGG:n Re-Certifying kurssille:

• KV1 ja KV2 lokakuu/2022 Praha
• Loput KV1 ja KV2 sekä kaikki nykyiset KV3 Suomessa järjestettävälle IFAGG:n kurssille 18.-22.1.2022 (Helsinki) 

Voimisteluliitto maksaa kurssin, matkat, päivärahat ja majoituksen liiton matkustusohjesäännön mukaisesti eli 
osallistujan on asuttava yli 50km päässä koulutuspaikasta. Voimisteluliitto tarjoaa kv-tuomareille lounaan ja mahdolliset 
kokouskahvit.

• Voimisteluliitto edellyttää tuomareilta, jotka osallistuvat tuomarikurssille liiton kustantamana toimimaan aktiivisesti 
tuomarina kansallisissa kilpailuissa (Valinta- ja SM-kilpailut) sekä toimimaan kouluttajana lajin leireillä, muissa 
vastaavissa Voimisteluliiton tilaisuuksissa ja vievän aktiivisesti osaamistaan kentälle joukkueidemme hyväksi.

• Seuroilla mahdollisuus lähettää omakustanteisesti 1.luokan tuomareita IFAGG:n tuomarikurssille Helsinkiin. Asiasta 
ilmoitettava lajipäällikölle ennen ilmoittautumisen tekemistä.

https://www.ifagg.com/v1/doc/IFAGG_Competition_rules_JUN-SEN_2023_(plus_Appendix).pdf
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Muuta
• Vuoden 2023 Tuomariseminaari järjestetään syksyllä 2023.

• Tuomarikortti päivitetään joka 4. vuosi eli olympiadin vaihtuessa. Tuomarikortit on päivitetty kaikkien tuomareiden 
osalta tuomarikortin päivityskokeella tammikuussa 2021, joten seuraava korttien päivitys on vuoden 2024 lopussa. 
Tämä koskee kaikkia tuomariluokkia.

• Tuomarikurssien ennakkotehtävät ja kokeet suoritettaan vuoden 2023 alusta Priima-oppimisalustalla.

• Kisanettiin lisätään tuomareille kilpailuun ilmoittautuessa uusi ruksitettava kohta: Olen suorittanut hyväksytysti yli 
14-vuotiaiden SM-sarjojen sääntöpäivityskokeen (koskee 1. ja 2. luokan tuomareita).

• 3E ja 3-luokan tuomareiden tulee lukea IFAGG:n uudet säännöt erityisesti EXE:n osalta. Tuomareilta ei kuitenkaan 
edellytetä osallistumista sääntöjen päivityskurssille.

• IFAGG:n uudet säännöt yli 14-vuotiaiden SM-sarjoissa eivät toistaiseksi vaikuta muiden kansallisten 
kilpailusarjojen sääntöihin.



Koulutusjärjestelmä

Kurssi ja sisältö Kesto Saavutettava 
tuomariluokka

Tuomarivaltuudet Koulutuksen alaikäraja

* Lajitaidon peruskoulutus 2 pv -

Kurssi 1: Suorituksen tuomarointi, 
kaikki sarjat

2 pv 3E EXE-paneeli: kaikki sarjat, JV cup -kilpailut 15v.

Kurssin 1 jälkeen on suoritettava vähintään 2 tuomarointia ennen kurssille 2 ilmoittautumista

Kurssi 2: AV ja TV tuomarointi, 
muut paitsi yli 14v SM-sarjat

2 pv 3

EXE, AV, TV: Alle 14v. sarjat, kaikki kilpa- ja 
harrastesarjat, JV cup – kilpailut
EXE: Yli 14 v. SM-sarjat, JV Cup-kilpailut

15v.

Kurssin 2 jälkeen on suoritettava vähintään 4 tuomarointia ennen kurssille 3 ilmoittautumista. Lisäksi 2 koulutuksesta tulee olla 
kulunut vähintään vuosi.

Kurssi 3: Ylituomarin tehtävät 
kilpa- ja harrastesarjat sekä lasten 
sarjat. Syvennetään TV, AV ja EXE 
tuomarointia näissä sarjoissa.
Kurssi sopii myös refresh-
koulutukseksi tuomareille, jotka 
haluavat kerrata näiden sarjojen 
tuomarointia.

6 h 2KH

Kilpa- ja harrastesarjoissa sekä lasten sarjoissa 
ylituomarina toimiminen JV cup kilpailuissa. Liiton 
mestaruuskilpailuissa sekä 12-14 vuotiaiden SM-
kilpailuissa arvostelutuomarina toimiminen.

18v.

Kurssi 4: TV ja AV yli 14v SM-sarjat 
sekä EXE-tuomaroinnin 
syventäminen. Ylituomarointi yli 
14 v. SM- sarjat.

2 pv 1

Ylituomarina toimiminen kaikki sarjat, Tuomarointi 
kaikki kisat, sarjat ja paneelit

18v.

Kurssin 4 jälkeen on toimittava vähintään kerran varjotuomarina liiton järjestämässä yli 14v. SM-sarjan kilpailussa (jossa väh. 5 yli 14 
v. SM-sarjan joukkuetta) ennen varsinaista tuomarointi yli 14 v. SM- sarjoissa.

Joukkuevoimistelun

tuomarikoulutusjärjestelmä


