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1.UUDEN TUOMARIN AVUKSI

Sitten kun tuomarikurssi on menestyksekkäästi käyty läpi, alkavat tositoimet. Tässä osiossa on
käytännöllisiä  ohjeita  aikuisten  sarjapelien  tuomitsemiseen.  Teksti  pyrkii  etenemään  siinä
järjestyksessä,  jossa  asiat  tulevat  vastaan,  erityisesti  ottelupaikalla.  Kunkin  alueen
aluekouluttajalta kannattaa tiedustella käytännöistä, jos joistakin asioista on epäselvyyttä. 

Ennen ottelupäivää

Erotuomarilisenssi ja ottelujen nimeäminen

Ensimmäinen askel  sarjapelejä  viheltäväksi  tuomariksi  on erotuomarilisenssin  ostaminen ja
ilmoittautuminen aluekouluttajalle. Näistä molemmat onnistuvat liiton nettisivujen kautta:
http://www.lentopalloliitto.fi/urheilua/kilpailu/lisenssit/erotuomarilisenssit.html ja
http://www.lentopalloliitto.fi/urheilua/kilpailu/erotuomaritoiminta/lomakkeet-ja-ohjeet-casebook/tuomarin-ilmoitus-
aluekouluttajalle.html
Alueen nimeäjään kannattaa muutenkin olla aktiivisesti yhteydessä ja kertoa hänelle toiveista
ja esteistä nimettävien ottelujen suhteen. Jos esim. joku viikonpäivä ei sovi, on siitä parasta
ilmoittaa jo valmiiksi, jolloin nimeäjä kykenee ottamaan asian huomioon jo silloin, kun on sekä
otteluita  jaettavana  että  kapasiteettia  käytettävissä  vapaiden  tuomareiden  muodossa.
Vastaavasti nimeäjän työtä helpottaa tieto siitäkin, jos vaikkapa jonkun joukkueen ottelut ovat
erityisen mieluisia.

Tulospalvelu

Jossain  vaiheessa  ennen  sarjojen  alkua  ja  niiden  aikanakin  nimeäjä  suorittaa  sitten
tehtäväänsä  ja  otteluita  ilmestyy  kunkin  tuomarin  henkilökohtaiselle  listalle.  Kaikkien
tuomareiden tiedot ja listat löytyvät täältä:
https://lentopallo.torneopal.fi/taso/tuomarilista.php

Omaa  listaa  kannattaa  sarjakauden  aikana  käydä  katsomassa  säännöllisesti  ja  vähintään
kerran viikossa, sillä nimeämisistä ei ilmoitella erikseen, jos otteluun on vielä reilusti aikaa.
Myöhemminkin  voi  tapahtua  muutoksia  ja  ottelut  siirtyä.  Ottelusiirtojen  tapauksessa
joukkueilla  on velvollisuus  ilmoittaa  muutoksesta  myös  tuomarille,  ja  tietysti  se  kuuluu  jo
hyviin tapoihinkin, mutta valitettavasti aina niin ei kuitenkaan käy.

Tulospalvelun ottelujen ajankohdat ovat aina  ottelun alkamisaikoja! Jos käy ilmi,  ettei näin
ollutkaan, on asiasta syytä ilmoittaa sarjanhoitajalle, jotta edes seuraaviin otteluihin saadaan
asia oikaistua.

Varusteet

Ennen kuin päästään otteluun asti, pitäisi hankkia joitain varusteitakin, joista tärkeimmät ovat
erotuomariasu  ja  pilli.  Erotuomariasusta  määrätään  erikseen  sarjamääräyksissä,  mutta
perinteisesti  siihen  kuuluu  virallinen  erotuomaripaita,  johon  on  ommeltu  erituomarimerkki,
tummansiniset  housut,  vyö  ja  vaaleat  tossut.  Paita  kannattaa  hankkia  ajoissa,  sillä  sen
toimitus saattaa kestää jonkin aikaa. Erotuomarimerkin saa tilata liitosta.
http://www.lentopalloliitto.fi/urheilua/kilpailu/erotuomaritoiminta/erotuomarimerkit-ja-asusteet.html
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http://www.lentopalloliitto.fi/urheilua/kilpailu/erotuomaritoiminta/lomakkeet-ja-ohjeet-casebook/tuomarin-ilmoitus-aluekouluttajalle.html
http://www.lentopalloliitto.fi/urheilua/kilpailu/erotuomaritoiminta/lomakkeet-ja-ohjeet-casebook/tuomarin-ilmoitus-aluekouluttajalle.html
http://www.lentopalloliitto.fi/urheilua/kilpailu/lisenssit/erotuomarilisenssit.html


Pillin suhteen ei ole erityisiä vaatimuksia, mutta herneettömät pillit, esim. Fox40 ovat varsin
kuuluvia ja hyvin suosittuja. 

Muita henkilökohtaisia varusteita ovat mm. seuraavat:
 Rangaistuskortit. Ne voi hyvin askarrella itse
 Rannekello, jolla kykenee mittaamaan aikalisän ja erätauon pituuden
 Rullamitta verkon korkeuden mittaamiseen. Ottelupaikalta pitäisi löytyä mittakeppi - ja

paljon muutakin - mutta sen varaan ei kannata laskea
 Pallon painemittari ja pallopumppu, joita ei läheskään aina ottelupaikalta löydy
 Erotuomarilaskulomake.  Erotuomarina  toimimisesta  on  oikeutettu  palkkioon,  josta

maksaja luonnollisesti haluaa asianmukaisen kuitin. 
 Sivutulon  verokortti.  Palkkion  maksajan  pitäisi  kysyä  verokorttia.  Näppärä  tapa  on

kopioida verokortti tuomaripalkkiolomakkeen kääntöpuolelle.
 Kolikko arvonnan suorittamista varten

Edellä  mainittujen  lisäksi  mukana  voi  olla  vielä  esim.  tyhjä  pöytäkirja  varmuuden  vuoksi,
aloitusjärjestyslipukkeita, muutama kynä, lentopallon säännöt ja sarjamääräykset. 

Ottelupäivänä

Ennen ottelua

Viimein  koittaa  ottelupäivä.  Jos  yllämainitut  varusteet  ym.  ovat  valmiina,  voi  rauhassa
keskittyä  vain  itse  ottelutapahtumaan.  Pelipaikalle  kannattaa  ilman  muuta  mennä  hyvissä
ajoin, eritoten jos paikka ei ole entuudestaan tuttu. Vaikka oikea osoite löytyisikin helposti, voi
oikean sisäänkäynnin löytäminen olla silti hämmentävän vaikeaa.

Pääsääntöisesti  ottelupaikalle  mennään  siisteissä  “siviilivaatteissa”  ja  pukeudutaan
tuomariasuun vasta siellä, mutta joskus on tilanteita, joissa koulun ainoat pukuhuoneet ovat jo
ottelun joukkueiden käytössä, eikä tuomarille jää muuta pukeutumispaikkaa kuin välinevarasto
tai jokin pikkuruinen vessakoppi. Mikäli tilanne on jo ennalta tiedossa eikä siihen voi vaikuttaa,
on ihan perusteltua saapua pelipaikalle suoraan tuomariasussa. Mutta sen on oltava perusteltu
poikkeustapaus!

Alkuvalmistelut

Tuomari saapuu saliin tuomariasussa puoli tuntia ennen ottelun alkua tai salivuoron alkaessa,
jos siitä on ottelun alkuun vähemmän kuin 30 min. Kun astutaan saliin, mennään tervehtimään
kirjuri  ja  joukkueiden  valmentajat  ja  muut  ei-pelaajat,  jos  heitä  on.  Käytännössä  tässä
vaiheessa kirjuri ei läheskään aina ole vielä edes paikalla eivätkä ehkä valmentajatkaan, mutta
tervehditään heidät sitten kun saapuvat. Jos ei joukkueella ole valmentajaa, niin kannattaa silti
etsiä joku tervehdittäväksi, jotta joukkue tuntee tulleensa huomioiduksi.

Verkon säätäminen ei ole tuomarin tehtävä, mutta siinäkin kannattaa olla aktiivisesti mukana.
Jos verkon pääsee mittaamaan jo samalla kun sitä vasta laitetaan paikalleen, on säätäminen
helppoa kun siinä on apuvoimia valmiina mukana.  Virallisesti  verkon korkeus pitäisi  mitata
vasta 17 minuuttia ennen ottelun alkua, mutta jos joukkueella on pelipaikalla vain pelaajia ja
kirjuri, niin heidän ajatuksensa ovat tuolla hetkellä jo aivan muualla.

Kirjurin  ryhtyy  täyttämään  pöytäkirjaa  heti  alusta  pitäen.  Useinkaan  joukkueiden
pelaajaluettelot eivät ole valmiina heti silloin kun tuomari astuu saliin, ja pelkkään pöytäkirjan
valmisteluun kuluu yllättävän paljon aikaa. Sen vuoksi pelaajaluetteloita kannattaa pyytää heti
alussa.



Kun kirjuri  on saanut yhden joukkueen pelaajat  kirjattua,  voi  tuomari  ryhtyä tarkistamaan
pelaajien luettelointia eli lisenssejä. Yleensä joukkueilla on mukanaan tuloste, josta ilmenevät
kaikkien pelaajien lisenssit,  mutta varsinkin kauden alussa se ei välttämättä ole vielä ajan
tasalla. Lisenssin maksu voidaan esittää myös pankkisiirtolomakkeella. Jos joltakin pelaajalta
ei lisenssiä löydy, ilmoitetaan asiasta joukkueelle ja jos he haluavat edelleen peluuttaa ko.
pelaajaa,  tehdään asiasta huomautus  pöytäkirjaan ja  joukkue tekee maksetusta  lisenssistä
selvityksen liittoon tai sarjanhoitajalle sarjamääräysten mukaisesti.

Kun pöytäkirja on saatu asianmukaisesti valmiiksi, onkin seuraavana vuorossa arvonta, joka
suoritetaan  16  minuuttia  ennen  ottelun  alkua.  Tuomari  viheltää  kevyesti  pilliin  ja  kutsuu
kapteenit kirjurin pöydän luokse. Tuomari tervehtii kapteenit ja suorittaa arvonnan. Kun itse
arvontaan liittyy valinta, esim. kolikon kruuna tai klaava, annetaan vierasjoukkueen valita se.
Kun  arvonta  on suoritettu,  saa  sen voittaja  valita  joko  kenttäpuolen  tai  sen,  kummallako
joukkueella  on ensimmäinen  syöttövuoro.  Arvonnan hävinnyt  kapteeni  saa jäljelle  jääneen
valinnan.

Mikäli  aloitusalue  on  alle  kaksi  metriä  pitkä,  niin  tuomari  sopii  aloitussyöttökäytännöstä
kapteenien kanssa. Kotijoukkueella on yleensä vakiintunut käytäntö siitä, saako esim. toinen
jalka  olla  kentällä  tms.  Tuosta  asiasta  sopiminen  käy hyvin  tässä  kohtaa,  kun tuomari  ja
kapteenit ovat jo valmiiksi koolla.

Arvonnan jälkeen kapteenit allekirjoittavat pöytäkirjan ja vahvistavat siten arvonnan tuloksen
ja  joukkueidensa  kokoonpanot.  Tämän  jälkeen  pyydetään  valmentajia  allekirjoittamaan
pöytäkirja omalta osaltaan. Heillä on vielä oikeus tehdä kokoonpanoon muutoksia kapteenien
jäljiltä.  Mikäli  joukkueelle  on  merkitty  kaksi  liberoa,  kysytään  valmentajalta  kumpaako
liberokäytäntöä hänen joukkueensa käyttää.

Arvonnan  jälkeen  on  tuomari  viheltänyt  virallisen  10  min  verkkolämmittelyn  alkamisen
merkiksi. Mikäli pöytäkirja ei ole valmis allekirjoitettavaksi ajoissa, suoritetaan arvonta vasta
sitten kun se on valmis. Verkkolämmittely aloitetaan ajallaan, vaikka arvonta jouduttaisiinkin
sitten suorittamaan sen aikana.

Lämmittelyn aikana on sopivasti aikaa etsiä pelipallo, tarkistaa ja mahdollisesti pumpata se
asianmukaiseksi. Se merkitään esim. kirjoittamalla päivämäärä venttiilin viereen. Näin pelipallo
tunnistetaan,  vaikka  se  ottelun  tiimellyksessä  joutuisikin  muiden  pallojen  joukkoon,  eikä
tarvitse arvuutella onko se oikea ja onko paine oikea jne. Pelipallolla ei lämmitellä; ei ennen
ottelua eikä erätauoilla.

Mikäli  ottelussa on rajatuomarit,  on päätuomarin pidettävä heille puhuttelu. Sen sisältö voi
vaihdella hieman sen mukaan, miten kokeneita rajatuomarit tehtävässään ovat, ja tuomarin
onkin hyvä tietää asiasta, jos rajatuomarit ovat ensikertalaisia. Kokemattomien rajatuomarien
päätä ei kannata sekoittaa luettelemalla kaikkia näyttöjen ja liikkumisen yksityiskohtia, vaan
pyrkiä  siihen,  että  he  kykenisivät  luotettavasti  auttamaan  niin  hyvin  kuin  heiltä  voidaan
edellyttää. Jos rajatuomarit  ovat kokeneita ja rutinoituneita, niin heiltä toki halutaan kaikki
apu, mikä suinkin rajatuomareilta on saatavissa.

Viimeistään tässä vaiheessa on syytä varmistua siitä, että tuomariteline on asianmukainen.

Kun lämmittelyaikaa on jäljellä kaksi minuuttia, ilmoitetaan asiasta valmentajille. Yleensä tässä
vaiheessa joukkueet siirtyvät syöttämään, mutta pakko niin ei ole tehdä. Yleensä joukkueet
aloittavat  verkkolämmittelyn  hyökkäämällä  nelospaikalta  ja  vaihtavat  jossain  vaiheessa
kakkospuolelle,  mutta  sekään  ei  ole  pakko,  ja  on  joukkueiden  oma  asia,  miten
verkkolämmittelyaikansa  käyttävät.  Tuomari  valvoo  lämmitteleviä  joukkueita  siltä  osin,
etteivät nämä lyö palloa tahallaan vastapuolen jonoa ja pelaajia päin.



Kun  verkkolämmittelyn  aika  on  loppumassa,  vihelletään  joukkueet  pois  kentältä.  Usein
pelaajat haluaisivat syöttää vielä yhden pallon ja senkin jälkeen vielä yhden, mutta se vain
viivyttää ottelun alkamista ja sen voi hyvin kieltää.

Joukkueet  menevät  vaihtopenkkinsä  luo  ja  aloituskuusikon  pelaajat  laittavat  peliasunsa
valmiiksi.  Tuomariston  ja  joukkueiden  esittely  on  sen  jälkeen,  jos  sellainen  suoritetaan.
Päätuomari  siirtyy  tuomaritelineelle  ja  sen jälkeen  tuomari  voikin  antaa  joukkueelle  luvan
astua  kentälle.  Kun  joukkueet  ovat  kentällä,  tuomari  joko  tarkistaa  heidän  sijaintinsa
aloitusjärjestyslipukkeesta (jos on kaksi tuomaria) tai aloitusjärjestys tarkistetaan kentältä tai
ilmoitetaan suullisesti kirjurille, joka nostaa kätensä ylös ollessaan valmis. Pallo toimitetaan
syöttövuorossa olevalle pelaajalle ja tuomari kysyy vastaanottavan joukkueen pelikapteenilta,
ovatko  he  valmiina.  Huomaa,  että  joukkueen  kapteeni  ei  välttämättä  ole  kentällä  pelin
alkaessa tai hän saattaa poistua sieltä. Sellaisessa tilanteessa kysytään valmentajalta, kuka on
pelikapteeni kentällä. Jos hänetkin vaihdetaan pois, kysytään seuraavaa jne. Jos joukkueen
kapteeni ei ole kentällä, niin viimeisin nimeäminen määrää pelikapteenin.

Ottelun aikana

Ottelun aikana ja erityisesti pallon ollessa pelissä on tuomarilla valtavasti asioita, joihin pitäisi
kiinnittää huomiota. Ajan myötä ja kokemuksen karttuessa suuri osa niistä alkaa vähitellen
tapahtua  automaattisesti,  ja  tuomari  oppii  myös  tunnistamaan  ne  paikat,  joihin  ei
yksinkertaisesti  ole  mahdollista  keskittyä  täysimääräisesti  silloin,  kun  on  viheltämässä
yksinään. Keskeisintä yksin viheltäessä on pallorallin aikana seurata palloa. Jos ei apuna ole
rajatuomareita  eikä  verkkotuomaria,  niin  ylityskaistan  rikkeiden  valvominen  tuomaria
vastapäisellä puolella on lähestulkoon mahdotonta muissa kuin aivan ilmiselvissä tilanteissa.
Sama koskee torjuntakosketuksia tuolla “piilossa” olevalla puolella. Niistä ei ole syytä häkeltyä,
vaan  todeta  vain  tyynesti  asian  mahdottomuus:  yksin  niitä  on  mahdotonta  nähdä,  mutta
joukkueet voivat kernaasti asettaa tuomarin avuksi rajatuomarin. Jos rajatuomareita ei ole,
niin on tuomari yksin tekemässä päätökset.

Käsimerkeistä on tärkeää huomioida se, että tuomari ei koskaan näytä kahta merkkiä samaan
aikaan. Ei esim. näytetä yhdellä kädellä kenttään ja toisella aloittavaa joukkuetta. Aina kun
vihelletään pilliin, tehdään vihellys ja käsimerkki erillisinä. Vihelletään, annetaan läsnäolijoille
aikaa kuulla vihellys ja kääntää huomionsa tuomariin, ja vasta sitten näytetään käsimerkki,
joka  kertoo  miksi  vihellettiin.  Poikkeuksena  tähän  ovat  ne  vihellykset,  joilla  tuomari
“puhuttelee” joukkueita, esim. huomauttaakseen, että aikalisä päättyi jo hetki sitten, ja nyt
olisi todellakin aika jatkaa peliä, ennen kuin siirrytään viivytyssanktioihin.

Peliin  liittyvien  vihellysten  tulee  olla  niin  kuuluvia,  ettei  kukaan  joudu  arvuuttelemaan,
vihelsikö  tuomari  vai  ei.  Terävä,  jämäkkä  vihellys  antaa  muutenkin  sellaisen  kuvan,  että
tuomari  tietää  täsmälleen  mitä  on  tekemässä,  vaikka  todellisuudessa  olisikin  hieman
epävarma.

Vihellyksen rytmitys on sellainen, että vihellys tulee nopeasti, heti, kun pallo on esim. osunut
lattiaan. Sen jälkeen ei ole kiire, vaan kerätään tieto rajatuomareilta ja verkkotuomareilta, ja
sitten tehdään päätös, ja näytetään käsimerkit. Rytmitys on sama, vaikka rajatuomareita ja
verkkotuomaria  ei  olisikaan: edelleen vihellys  nopeasti,  ja sitten ehditään harkita,  oliko se
pallo nyt kentässä vai yli,  ja tehdä päätös. Kun tällaista rytmiä pidetään yllä koko ajan, ei
ulkopuolinen  katsoja  voi  mitenkään  nähdä,  minkä  pallon  kohdalla  tuomari  todella  harkitsi
päätöstään ennen sen näyttämistä.

Joskus pelaajat voivat olla voimakkaasti eri mieltä tuomarin kanssa siitä, mitä pelissä tapahtui.
Heillä on oikeus spontaaneihin reaktioihin, mutta väittelyä tai jankkaamista ei tule sallia. Mikäli
protestointi  jatkuu  liian  pitkään  tai  toistuu  jatkuvasti,  kutsutaan  joukkueen  kapteeni
puhuteltavaksi ja kerrotaan, että tuomarin näkemys asiasta oli tämä, ja sillä mennään. Jos



protestointi jatkuu edelleen tämän jälkeen, on syytä siirtyä kortteihin. Keltainen kortti on sekin
vain varoitus, mutta rauhoittaa silti usein tilannetta, kuten syytä onkin. Yksi puhuttelu ja yksi
keltainen kortti  per joukkue ottelun aikana ja sen jälkeen punainen kortti  aina tarvittaessa
(kuitenkin samalle pelaajalle punainen vain kerran). Korttien antamista ei tarvitse pelätä, sillä
on joukkueille  itselleenkin  parempi,  että  he  saavat  keltaisen  kortin  ajoissa,  eivätkä  jotain
vakavampaa vasta myöhemmin. Yksittäiseen tekoon voidaan suoraankin antaa pelaajalle tai
joukkueen penkillä olevalle esim. punainen kortti, jos se on vakavuudeltaan räikeän käytöksen
arvoinen.

Pelin  aikana  kannattaa  jokaisen erän  alusta  pitäen  opetella  muistamaan,  millä  pelipaikalla
passarit ovat ja miten ne sijoittuvat toisiinsa nähden. Passarien kanssa katsotaan myös heitä
rotaatiossa vastapäinen pelaaja, eli hakkuri. Näitä pelaajapareja tarkkailemalla pärjää jo varsin
pitkälle  molempien  joukkueiden  syöttöjärjestyksen  suhteen.  Pelin  edetessä  oppii  kyllä
muistamaan muidenkin pelaajien paikat, jos sitä vain yrittää. Tämä on myöskin seikka, joka
helpottuu  todella  paljon  kokemuksen  karttuessa.  Useimmat  joukkueet  käyttävät  aivan
samanlaista  pelisysteemiä,  jolloin  vastaanottavan  joukkueen  paikat  pystyy  tarkistamaan
nopeasti yhdellä silmäyksellä.

Ottelun jälkeen

Heti  kun päätösvihellys  on vihelletty,  päätuomari  tulee alas telineeltään,  ja  muut tuomarit
tulevat  hänen  luokseen  ja  kiittävät  ottelusta.  Joukkueet  kokoontuvat  omalle  takarajalleen
yhteen, ja sen jälkeen tuomarilta luvan saatuaan lähtevät jonossa kohti tuomaristoa. Ensin
kapteenit  kättelevät  kaikki  tuomarit,  ja  sen jälkeen joukkueet kättelevät  jonossa toisensa.
Valmentajat  ja  muut  penkillä  olleet  ei-palaajat  eivät  mene takarajalle,  vaan he  kättelevät
halutessaan tuomariston vasta sitten, kun tuomarit lähtevät kirjurinpöytää kohti joukkueiden
mentyä.  Sitten  tuomarit  kiittävät  kirjuria,  pyytävät  kapteenien  allekirjoitukset,  tarkistavat
pöytäkirjan ja allekirjoittavat sen itse.

Ottelun tulos ilmoitetaan sarjamääräysten mukaisesti tulospalveluun ja pöytäkirja lähetetään
eteenpäin. Vaikka jossain pöytäkirjaversiossa lukeekin, että nämä tehtävät ovat päätuomarin
vastuulla,  määräytyy  todellinen  vastuu  sarjamääräysten  mukaan.  Nyrkkisääntönä  voisi
kuitenkin sanoa, että hoitakoon tulospalvelun se, joka siihen helposti kykenee. Sama koskee
pöytäkirjaa  niissä  sarjoissa,  joissa  se  lähetetään  ensisijaisesti  skannattuna  sähköpostilla.
Poikkeuksena tietysti se, jos ottelusta tehdään vastalause. Silloin tuomarin on syytä toimittaa
itse pöytäkirja  eteenpäin.  Tuomarin on kuitenkin syytä varmistaa,  että ottelun tulos näkyy
tulospalvelussa ja tarvittaessa ilmoittaa puutteista sarjanhoitajalle.

Käyttäytymissäännöt  ovat  voimassa  niin  kauan  kun  ottelutapahtuma  kestää.  Jos  pelaaja
syyllistyy vaikkapa pukuhuoneessa sellaiseen käytökseen, joka ottelun aikana olisi  johtanut
rangaistukseen  tai  vakavampaan  seuraukseen,  siitä  tehdään  erillinen  selvitys  ja  kerrotaan
joukkueen jäsenelle hänen oman selvityksen tekemisestä ja kyseisen sarjan kurinpitoyksikkö
käsittelee tapauksen. Käytännössä tällaiset tapaukset ovat hyvin harvinaisia, ja hyvä niin.



2.EROTUOMAREIDEN JATKOKOULUTUS

Nuorisotuomari Pöytäkirjakurssi

Peruskurssi ---> III lk Aluekouluttaja kouluttaa

Jatkokurssi ---> II lk Aluekouluttaja kouluttaa

Luokkakorotus I lk ETR/luokkakorotusryhmä kouluttaa

Pääsarja- ja liigatuomariryhmä ETR nimeää

Kansainväliset tuomarit ETR esittää kv-kurssille

Huom!
Luokkien välillä on suositeltavaa toimia erotuomarina vähintään 2-3 vuotta.

Jatkokurssi III  ->  II lk:n
Koulutus alueella aluekouluttajan toimesta.
Mahdollisuus kaikilla III lk:n tuomareilla seuraavin edellytyksin:

1. aktiivinen erotuomaritoiminta ja erotuomarivuodet
2. aktiivinen osallistuminen alueen koulutustilaisuuksiin
3. pöytäkirjakurssi käyty

Aluekouluttaja voi erikoistapauksissa poiketa annetuista ohjeista.

Luokkakorotus II  ->  I lk:n
koulutus ETR/luokkakorotusryhmän toimesta.
Aluekouluttaja tekee ehdokkaista esityksen ETR/luokkakorotusryhmälle.
Lopullisen valinnan korotuksiin pääsylle tekee luokkakorotusryhmä.
Aluekouluttaja suorittaa ehdokkaiden valinnan alueen tarpeiden mukaan seuraavin 
perustein

1. aktiivinen erotuomaritoiminta
2. aktiivinen osallistuminen alueen koulutustilaisuuksiin
3. erotuomarivuodet.

Ikäraja luokkakorotukseen:
I  lk suositus, alle 45 vuotta

ETR/luokkakorotusryhmä voi erikoistapauksissa hyväksyä luokkakorotukseen 
erotuomarin yllä olevasta poiketen.



3.LINKIT

Tässä on materiaalissa esiintyneet linkit muihin tiedostoihin ja verkkosivuihin:

Lentopallon säännöt:
http://www.lentopalloliitto.fi/urheilua/kilpailu/kilpailusaannot-sarjamaaraykset-ja-poytakirjat/lentopallon-kv.-
pelisaannot.html
ja 
http://www.keimolankaiku.fi/Lentis/Saannot/

Pienen pöytäkirjan täyttöohje:
http://www.lentopalloliitto.fi/media/lentopallon-tietopankki/erotuomarimateriaalit/poytakirjat/pienen-poytakirjan-tayttoohje-
14-9-2014.pdf

Kilpailusäännöt: 
http://www.lentopalloliitto.fi/urheilua/kilpailu/kilpailusaannot-sarjamaaraykset-ja-poytakirjat/liiton-kilpailusaannot.html

Sarjamääräkset:
http://www.lentopalloliitto.fi/urheilua/kilpailu/kilpailusaannot-sarjamaaraykset-ja-poytakirjat/liiton-sarjamaaraykset.html

Erotuomarilisenssi ja aluekouluttajalle ilmoittautuminen
http://www.lentopalloliitto.fi/urheilua/kilpailu/lisenssit/erotuomarilisenssit.html ja
http://www.lentopalloliitto.fi/urheilua/kilpailu/erotuomaritoiminta/lomakkeet-ja-ohjeet-casebook/tuomarin-ilmoitus-
aluekouluttajalle.html

Tuomareiden tiedot:
https://lentopallo.torneopal.fi/taso/tuomarilista.php

Erotuomarimerkin tilaus:
http://www.lentopalloliitto.fi/urheilua/kilpailu/erotuomaritoiminta/erotuomarimerkit-ja-asusteet.html

http://www.lentopalloliitto.fi/urheilua/kilpailu/erotuomaritoiminta/erotuomarimerkit-ja-asusteet.html
https://lentopallo.torneopal.fi/taso/tuomarilista.php
http://www.lentopalloliitto.fi/urheilua/kilpailu/erotuomaritoiminta/lomakkeet-ja-ohjeet-casebook/tuomarin-ilmoitus-aluekouluttajalle.html
http://www.lentopalloliitto.fi/urheilua/kilpailu/erotuomaritoiminta/lomakkeet-ja-ohjeet-casebook/tuomarin-ilmoitus-aluekouluttajalle.html
http://www.lentopalloliitto.fi/urheilua/kilpailu/lisenssit/erotuomarilisenssit.html
http://www.lentopalloliitto.fi/urheilua/kilpailu/kilpailusaannot-sarjamaaraykset-ja-poytakirjat/liiton-sarjamaaraykset.html
http://www.lentopalloliitto.fi/urheilua/kilpailu/kilpailusaannot-sarjamaaraykset-ja-poytakirjat/liiton-kilpailusaannot.html
http://www.lentopalloliitto.fi/media/lentopallon-tietopankki/erotuomarimateriaalit/poytakirjat/pienen-poytakirjan-tayttoohje-14-9-2014.pdf
http://www.lentopalloliitto.fi/media/lentopallon-tietopankki/erotuomarimateriaalit/poytakirjat/pienen-poytakirjan-tayttoohje-14-9-2014.pdf
http://www.keimolankaiku.fi/Lentis/Saannot/
http://www.lentopalloliitto.fi/urheilua/kilpailu/kilpailusaannot-sarjamaaraykset-ja-poytakirjat/lentopallon-kv.-pelisaannot.html
http://www.lentopalloliitto.fi/urheilua/kilpailu/kilpailusaannot-sarjamaaraykset-ja-poytakirjat/lentopallon-kv.-pelisaannot.html
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