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SUL Kilpakävelytuomaripaneeli-info SM-kisajärjestäjille
SUL kilpakävelytoimikunta on nimennyt kansainvälisen mallin mukaisesti kansallisen
kilpakävelytuomareiden paneelin.
Miksi tuomaripaneeli?
Kilpakävelyn tuomarilinja on ollut viime vuosina käydyissä SM-kisoissa ollut kovin
vaihteleva: toisissa kisoissa on annettu hyvin suuri määrä varoituksia, toisissa taas
varoitukset ovat olleet tiukassa. Näin silloinkin, kun kisoilla ajallisesti ei ole paljoa
eroa, ja osanottajat ovat olleet pitkälti samoja. Urheilijoiden oikeusturvan ja lajin
uskottavuuden kannalta olisi tärkeää, että varsinkin SM-kisoissa tuomaritoiminta on
samanlaista siitä riippumatta, missä kisat pidetään ja keitä on tuomareina.
Kukin tuomari tuomitsee itsenäisesti, ja kävelyn tuomitseminen perustuu
subjektiivisiin havaintoihin, joiden perusteella hän tekee tulkintoja jatkuvasti. Eri
tuomarien tulkintoja pitäisi kuitenkin saada lähemmäksi toisiaan ja mahdollisimman
lähelle kansainvälisten kisojen linjaa. Tähän voidaan päästä vain harjaantumisen
kautta, tuomitsemalla erilaisia kilpailuja.
Kokemuksen kerääminen on kuitenkin hankalaa, sillä kävelykilpailuja on Suomessa
melko vähän, ja etenkin sellaisia aikuisten kilpailuja, joissa vauhdit ovat samaa
luokkaa kuin kansainvälisissä kisoissa. Käytännössä näitä ovat vain aikuisten SM-kisat
ja maaottelut, kun ne ovat Suomessa.
Tuomaripaneeli
Näitä kysymyksiä ratkomaan on laadittu tuomaripaneeli: Paneeliin on nimetty joukko
jo harjaantuneita tuomareita, ja SM-kisajärjestäjä velvoitetaan nimittämään SMkisan kävelytuomaristoon vähintään kolme paneelituomaria (tai kansainvälistä
tuomaria), ylituomari mukaan lukien, jonka kisaan nimeää SUL:n kilpailuvaliokunta.
Tällöin:
- Tuomarilinjan vaihtelu yksittäisissä kisoissa vähenee, kun jokaisessa kisassa
on mukana kokeneita tuomareita.
- Jokaisessa kisassa on todennäköisesti tuomitsemassa myös tuomareita, jotka
eivät vielä kuulu paneeliin. He voivat oppia toimiessaan samassa
tuomaritiimissä kokeneempien kanssa.
Paneelin kokoonpano
Tuomaripaneeliin valitaan aktiivisen tuomaritoiminnan kautta harjaantuneisuutensa
osoittaneita aktiivisia tuomareita, jotka haluavat olla viemässä kilpakävelyä lajina
eteenpäin tuomaritoiminnan kautta.

Uusia jäseniä paneeliin saadaan kouluttamalla tuomareita, jotka toimimalla
aktiivisesti kävelytuomarina ja tuomitsemalla myös SM-kisoissa tai vastaavissa
aikuisten kilpailuissa voivat kerätä kokemusta.
Kisajärjestäjä
On väitetty, että paneeli lisää kisajärjestäjän kustannuksia.
Tämä ei pidä paikkaansa: SM-kisajärjestäjä vastaa kaikkien kisan lajien tuomareista,
myös kävelylajien. Jos järjestäjällä tai lähiseudulla ei ole paneelituomareita,
kisajärjestäjä voi samalla tapaa kuin muissakin lajeissa kouluttaa tuomareita.
SM-kisat haetaan kolme vuotta etukäteen, siinä ajassa on täysin mahdollista
kouluttautua kävelytuomariksi ja kerätä riittävästi kokemusta paneeliin
pääsemiseksi. Kustannus on aivan samanlainen kuin muidenkin lajien tuomarien
kohdalla: tuomarikoulutus ja harjoittelu.
Tuomaripaneeli helpottaa kisajärjestäjän tehtävää, sillä moni kisajärjestäjä kokee
kävelytuomarien löytämisen hankalaksi. Paneelilista antaa suorat kontaktit ja hyvän
lähtökohdan tuomaritiimin kokoamiseen.
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