
Suomen Tanssiurheiluliitto ry 
 
TUOMARIHANKINTAMENETTELY 
Vakio- ja latinalaistanssien GP- ja SM-tuomarihankintamenettely, liiton ja seuran tehtävät 
  
LIITON TEHTÄVÄT 
 
1. Syyskokous vahvistaa liiton seuraavan vuoden talousarvion hyväksymisen yhteydessä seuroilta perittävien 
tuomarimaksujen suuruuden. 
  
2. Liiton toimisto hoitaa tuomareiden kutsumisen. 
 
3. Liiton toimisto hoitaa sekä kotimaisten että ulkomaisten tuomareiden matkajärjestelyt, jos tuomarit näin 
toivovat. Se maksaa ulkomaisille tuomareille lennot siinä tapauksessa, että he hoitavat varauksen itse eli silloin 
kun lennot tulevat näin hoidettuina halvemmiksi kuin Suomesta tilattuna. Jos toimisto varaa lennot, hoidetaan 
lippujen maksu myös liitosta.  
 
Liiton toimisto huolehtii myös kotimaisten tuomareiden matkan maksamisesta. 
 
4. Liiton toimisto maksaa tuomareille, myös kotimaisille, tuomaripalkkiot ja hoitaa lähdeveroasiat. 
 
5. Liiton toimisto ilmoittaa seuroille tuomareiden yhteystiedot. 
 
6. Liiton toimisto tiedottaa tuomareille milloin, missä ja mahdollisesti kuka on heitä vastassa, mahdollisesta 
kuljetuksesta kilpailupaikkakunnalle, mikä on kilpailuaikataulu sekä antaa yhteyspuhelinnumerot yllättäviä 
tilanteita varten. Nämä tiedotteet liitto toimittaa kopiona myös järjestävälle seuralle. 
 
7. Liiton toimisto toimittaa seuroille tiedoksi tuomareiden saapumis- ja lähtöajat, jotta seura voi hoitaa 
tuomareiden vastaanoton ja viemisen lentokentälle. 
 
8. Jos kilpailut järjestetään muualla kuin Helsingissä eikä tuomarilla ole jatkolentoa Helsingistä 
kilpailupaikkakunnalle, huolehtii liiton toimisto tai sen nimeämä henkilö tuomarin kuljettamisesta 
määränpäähänsä.  
 
9. Liitto laskuttaa seuroja kilpailujen jälkeen syyskokouksen vahvistaman summan mukaisesti (2021: 800 
euroa/ulkomainen tuomari ja 350 euroa/kotimainen tuomari). 
 
 
KILPAILUN JÄRJESTÄVÄN SEURAN TEHTÄVÄT   
 
1. Käytännön järjestelyistä tiedottaminen 
Järjestävän seuran tulee tiedottaa liitolle hyvissä ajoin kilpailuaikataulusta, jotta liitto voi ilmoittaa tiedot 
edelleen tuomarille. Seuran tulee antaa tuomarille majoituspaikassa kilpailun aikataulu sekä tiedot muista 
käytännön järjestelyistä kirjallisesti (esim. ruokailuajat ja noutoajat kilpailupaikalle ja lentokentälle). Seuran on 
toimitettava tiedoksi myös liittoon, mitä se on tiedottanut tuomareille, jotta vältetään ristiriitainen informaatio 
ja varmistetaan, että tuomarit saavat kaiken tarvitsemansa tiedon. 
 
2. Tuomarin vastaanottaminen 
Seura ilmoittaa liittoon, milloin ja missä tuomareita ollaan vastassa sekä kuka on vastaanottaja ja mikä on hänen 
puhelinnumeronsa. Seura järjestää edustajansa vastaanottamaan tuomarin jo lentokentällä tai muun 
kulkuvälineen saapumispaikassa. Sieltä tuomari viedään majoituspaikkaan tai esim. taksiin, joka vie hänet 
majoituspaikkaan. Jos liitto hoitaa kuljetuksen kilpailupaikkakunnalle majoituspaikkaan, seuran edustaja on 
siellä vastassa. Seuran edustaja tarjoaa tuomarille aterian ja pitää seuraa, jos tuomari näin toivoo. Järjestävä 
seura varaa ja maksaa majoituksen kahdelta yöltä (edeltävä ja kilpailun jälkeinen yö) myös kotimaisten 
tuomareiden osalta, mikäli tämä on kilpailuun liittyvien matkustusjärjestelyjen kannalta tarpeellista.  



 
3. Kilpailupäivän tehtävät 
Jos tuomari yöpyy kilpailupaikkakunnalla ennen kisoja tai niiden jälkeen, seuran edustaja vie hänet 
majoituspaikkaan ja noutaa sieltä hyvissä ajoin ja kuljettaa kilpailupaikalle. Tuomarille tarjotaan normaalin 
menettelyn mukaisesti kilpailupäivänä lounas ja illallinen sekä kahvitukset. 
 
4. Tuomarin saattaminen matkaan 
Kilpailujen päätyttyä tuomari viedään takaisin majoituspaikkaan ja lähtöpäivänä jälleen lentokentälle. Jos 
tuomari jää valmentamaan, valmennuksen järjestäjä hoitaa hänen kuljetuksensa valmennuspaikkakunnalle. 
Sieltä valmennuksen järjestäjä hakee hänet ja vie hänet valmennuksen jälkeen majoituspaikkaan tai 
lentokentälle. Jos tuomari yöpyy vielä Suomessa, on valmennuksen järjestäjän velvollisuus viedä tuomari 
seuraavana päivänä lentokentälle. 
 
5. Tuomarin valmennustyö kilpailun jälkeen 
Liiton kutsumien tuomareiden käyttäminen valmennustehtäviin ennen tai jälkeen kilpailun on aina 
hyväksyttävä liitossa VAL:ssa etukäteen.  
 
Ennen kilpailua tuomaria ei saa käyttää valmennustehtävissä sääntöjen määräämänä aikavälinä. Seuralla on 
oikeus siitä etukäteen sovittuaan käyttää tuomaria valmentajana kilpailun jälkeen ja hinnoitella valmennus 
hyväksi katsomallaan tavalla.  
 
Jos joku muu ottaa vastatakseen tuomarista kilpailun jälkeen valmennusta varten, hänen tulee korvata suoraan 
järjestävälle seuralle matkakustannusosuus käytettyjen päivien suhteessa (esim. kilpailu + 2 valmennuspäivää 
korvataan niin, että seuralle jää 1/3 matkakustannuksista ja valmennuksen järjestäjälle 2/3). 
Matkakustannuksilla tarkoitetaan tuomarimaksun laskennallista matkakuluosuutta (2021: 520 euroa).  
 
Majoituksen osalta tällaisissa tapauksissa järjestävän seuran maksettavaksi kuuluu majoitusosuus kahdelta 
yöltä, jotka kilpailuun liittyvien matkustusjärjestelyjen vuoksi joka tapauksessa jouduttaisiin maksamaan eikä 
siitä voi veloittaa osuuksia valmennuksen järjestäjältä. Mahdolliset ylimääräiset yöt maksaa valmennuksen 
järjestäjä.  
 
Kilpailuun kuuluvat majoitukset voidaan järjestää joko kilpailupaikkakunnalla, Helsingissä tai 
valmennuspaikkakunnalla edellyttäen, että majoitus järjestetään kustannustasoltaan seuran hyväksymässä 
majoituksessa. 
 


