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� Tämä diasarja on esitetty kansallisessa 
tuomarikongressissa Helsingissä 27.8. 

� Diojen tekstit perustuvat WDSF:n Code of Ethics ja 
Adjudicators´ Code of Conduct –asiakirjoihin

� WDSF:n edellyttämänä asiakirjojen keskeiset sisällöt 
tulee avata myös kansallisten tuomareiden tietoon

� Diasarja ei ole sääntöasiakirja, vaan antaa tietoa 
ohjeistuksista, joita liitto käyttää toimintojen 
arvioimiseksi ja tanssiurheilun eettisyyden 
takaamiseksi



� Korruption

� Moraalittomuuden

� Epäeettisyyden

kitkeminen pois tanssiurheilusta

- >Takaamaan tanssiurheilun arvokkuus ja aitous



� KAIKKIA, jotka ovat tekemisissä WDSF:n 
kanssa jollain tavalla 

-- myös jäsenliiton kautta (esim. STUL). 

• WDSF virkailijat, mukaanlukien 
kokousedustajat, komissioiden jäsenet, liittojen 
työntekijät, konsultit, agentit, avustajat, 

* Urheilijat, tuomarit, kilpailunjohtajat, juryt, …



1) Yksilön arvokkuus

2) Tasa-arvo
• Sukupuoli, uskonto, etninen tausta, poliittinen mielipide, 

aviosuhde

• Miesten ja naisten välinen tasa-arvo

3) Puhdas urheilu: antidoping

4) Kunnioittaminen

* Kaikenlainen toisen ihmisen kiusaaminen, 
häirintä ja vahingoittaminen on kielletty

5) Idealismi: ehdoton kielto kilpailumanipulaatiolle



6) Urheilijan hyvinvointi

* terveys, turvallisuus, hyvinvointi, 
lääkinnällinen ohjaus

7) Urheiluhenki, Reilu peli

* ystävällisyys, hyvät tavat, luottamus. 

* kilpailuja anova sitoutuu WDSF:n sääntöjen 
mukaiseen toimintaan anomustaan 
lähettäessään.



� Ehdoton eettisten toimintatapojen 
noudattaminen
� > tuomaria, kilpailunjohtajaa kohtaan on uskottu 

suuri luottamus

� Tuomaroinnin objektiivisuus
� > tuomarin tulee ”ulkoistaa” itsensä 

ennakkokäsitysten, lahjonnan, odotusarvojen ym. 
ulkopuolelle ja kaikkina aikoina arvostella vain 
urheilijan kisasuoritusta



� Kaiken lahjonnan, lahjusten, rahalahjojen ym. 
vastaanottaminen on kiellettyä.

� Mikäli joutuu tahtomattaan vastaanottamaan 
lahjuksen, se tulee antaa sille organisaatiolle, 
jonka jäsen on, palautettavaksi edelleen 
antajalle. 

� Ystävyydenosoitukset, ellei niitä voida osoittaa 
lahjonnaksi ja niiden arvo on rahallisesti pieni, 
ovat sallittuja.
� Esim. kohdemaassa tavanomainen vieraanvaraisuus



� Yhteistyö ja toiminta sellaisten henkilöiden, 
yritysten, organisaatioiden ja juridisten tahojen 
kanssa, joiden toiminta tai maine on 
ristiriidassa tämän säännöstön kanssa, on 
kiellettyä.

� Äänestyskäyttäytymiseen puuttuminen ja 
siihen ohjeistaminen on kiellettyä.



� Yksityiselämän toimintojen ja WDSF:n / 
STUL:n toimintojen risteyskohdat

� Mikäli nousee esille mahdollisuus tulkita jokin 
asia eturistiriidaksi, on toimijan vetäydyttävä 
tehtävästä. 



� Olympia-aatteen mukaisesti
� Läpinäkyvyys

� Pysyvyys

� Vastuullisuus

� Luotettavuus

� Liiton voimavaroja tulee käyttää vain 
tanssiurheilun edistämiseen

� Huolellinen kirjanpito ja tilintarkastukset



� Toimijoilla on yksityiselämässään oikeus 
osallistua mihin tahansa sellaiseen toimintaan, 
joka ei loukkaa olympia-aatetta. (esimerkkinä 
äärijärjestöt)



� Tanssiurheilun harrastepaikoilla ja kilpailuja 
järjestettäessä on huomioitava ympäristölle 
aiheutettu kuormitus ja kaikessa kiinnitettävä 
huomiota kestävän kehityksen periaatteisiin.



� Toimijalle annetut tiedot on pidettävä 
ehdottoman luottamuksellisina ellei tietoja ole 
lain mukaisesti välitettävä viranomaiselle.

� Mitään saatua tietoa ei saa käyttää toisen 
henkilön vahingoittamiseen millään tavalla. 



� Säännöstön vastainen toiminta, siihen 
avustaminen tai väärän tiedon toimittaminen 
toisen henkilön toiminnasta johtaa 
seuraamuksiin
� Myös aikomus toimia säännöstöä vastaan tulkitaan 

rikkomukseksi, ellei asianosainen ennen 
säännönvastaisen toiminnan alkamista itse julkaise 
aiettaan.



� Rikkomukset tulkitaan eettisessä komiteassa, 
joka ei jaa rangaistuksia vaan toimittaa 
näkemyksensä WDSF:n presidiumille.

� Mikäli kyseessä on rike, jota ei voida minkään 
säännöstön mukaan käsitellä WDSF:ssä, 
presidium antaa asian jäsenliitolle 
ratkaistavaksi (STUL).



� Eturistiriitatilanteet – vetäydyttävä tehtävästä

� Tuomaritoiminnan standardit:
� Fyysinen ja psyykkinen terveys kunnossa
� Läheisten tuomarointi kiellettyä (perhe, sukulaisuus 

serkkuun saakka)
� Tuomarivastuun aikana kaikenlainen yhteydenpito 

urheilijoihin on kiellettyä.
� Kaikenlainen lahjonnan ottaminen on kiellettyä.
� Tuomarikompetenssin todentamiseksi vaadittujen 

tietojen väärentäminen on kiellettyä.



- Kaikenlainen valmentaminen tuomaroinnin
kuluessa on kiellettyä.

- WDSF-kisaa edeltävien 2 viikon aikana kisaan 
osallistuvien parien valmentaminen on 
kiellettyä.

- Tuomari ei voi julkistaa (uhata) merkitsevänsä 
parin tietyllä tavalla eikä hän voi uhata paria 
tuomaroinnillaan.

- Tuomari ei voi julkisesti osoittaa suosivansa tai 
kannattavansa tiettyä paria kisan aikana.



- Tuomari ei saa vaikuttaa toisen tuomarin 
työskentelyyn.

- Tuomari, jolla ei ole tuomarointitehtävää ko. kisassa, ei 
saa keskustella pareista tuomaritehtävässä olevan 
tuomarin kanssa kisan aikana.

- Tuomaritehtävässä oleva tuomari ei saa keskustella 
parin suorituksesta parin kanssa kisan aikana.

- Tuomari ei saa vaikuttaa kilpailutulokseen muulla 
tavalla kuin suoritusta arvostelemalla.

- Tuomaritehtävän ja sen taukojen aikana paneelin 
jäsenet eivät saa keskustella kilpailuun osallistuvista 
pareista.



- Tuomari ei saa käsitellä ja käyttää mitään omia 
kannettavia tiedonsiirtolaitteitaan kisan aikana 
(kännykät, älykellot, tabletit jne…)



� Urheiluhenkisyys
� Neutraalius ja ennakkoluulottomuus

� Tuomarin ei tule julkisesti arvioida toisen tuomarin 
kykyä toimia tehtävässään

� Valmentajan roolin poiskytkentä
� Jatkokouluttautuminen
� Päihteettömyys tuomaritehtävän aikana ja 

välittömästi ennen sitä
� Tanssiurheilun arvostus ja organisaatioiden (WDSF) 

toiminnan tukeminen
� Punaiset voimassa myös silloin, kun tuomarilisenssin omaava hlö on 

kilpailupaikalla ilman, että toimii tuomaritehtävässä.


