N-taso
Sääntötuntemus

•
•

Johtaminen

•
•

Tuomitseminen

•
•

Lyöntien ja syöttöjen
tuomitseminen

•
•

E-taso

Osaa perussäännöt ja osaa
toimia niiden mukaan
pelissä
Noudattaa tuomioissaan
kirjoitettuja sääntöjä

•

Johtamisen perusteet ovat
hallinnassa
Pelitilanteissa päästään
ratkaisuun

•

Pelitekojen tuomiot ovat
yleensä
näkemysratkaisujen sisällä
Tuomarilla on käsitys
tuomareiden sijoittumisen
perusteista

•

Osaa tuomita lautasväärät
ja selvästi matalat syötöt
Osaa tuomita rajojen
lähistölle tulevat lyönnit

•

•

•

•

•

D-taso

Osaa perussäännöt ja
osaa toimia niiden
mukaan pelissä
Noudattaa tuomioissaan
kirjoitettuja sääntöjä

•

Johtaminen on
johdonmukaista
Johtaminen vie
ymmärrettävään
ratkaisuun

•

Pelitekojen tuomiot ovat
yleensä
näkemysratkaisujen sisällä
Tuomarilla on käsitys
tuomareiden sijoittumisen
perusteista

•

Osaa perusteet syöttöjen
tuomitsemisessa
Osaa tuomita kaikki
rajalyönnit

•

•

•

•

•

C-taso

Osaa perussäännöt sekä
yleiset erikoistilanteiden
säännöt
Noudattaa tuomioissaan
kirjoitettuja sääntöjä

•
•

Osaa kaikki säännöt
Noudattaa tuomioissaan
kirjoitettuja sääntöjä

Johtaminen on
johdonmukaista
Johtaminen vie usein
säännönmukaiseen
ratkaisuun

•

Johtaminen on
johdonmukaista
Johtaminen vie aina
säännön mukaiseen
ratkaisuun

Pelitekojen tuomiot ovat
lähes poikkeuksetta
näkemysratkaisujen sisällä
Tuomarilla on selkeä
käsitys kaikkien
tuomareiden
sijoittumisesta ja
liikkumisesta

•

Osaa tuomita kaikki
syötöt ja syöttöjen
tuomiot ovat yleensä
näkemysratkaisujen sisällä
Osaa laittoman lyönnin
perusteet

•

•

•

•

Pelitekojen tuomiot ovat
lähes poikkeuksetta
näkemysratkaisujen sisällä
Tuomarilla on selkeä käsitys
tuomareiden sijoittumisesta
ja liikkumisesta sekä näiden
tilannekohtaisesta
soveltamisesta
Osaa tuomita kaikki syötöt
säännönmukaisesti ja
tuomiot ovat
näkemysratkaisujen sisällä
Osaa tuomita lyönnit
säännönmukaisesti

Rangaistusten
tuomitseminen

•

Havaitusta rikkeestä
tuomitaan rangaistus

•

Havaitusta rikkeestä
tuomitaan rangaistus

•

Rikkeestä tuomitaan
sääntöjen mukaiset
rangaistukset

•

Rangaistusten
tuomitsemisen skaala on
johdonmukainen ja
perustuu sääntöihin

Tuomareiden
yhteistyö

•

Tuomarikaksikko sopii
ennen peliä vastuualueet
ja tekee yhteistyötä pelin
ajan
Tuomarit käyvät
pesätuomareiden kanssa
näytöt läpi

•

Tuomarikaksikko sopii
ennen peliä vastuualueet
ja tekee yhteistyötä pelin
ajan
Tuomarit käyvät
pesätuomareiden kanssa
näytöt läpi

•

Tuomarikaksikko sopii
ennen peliä vastuualueet
ja tekee tiivistä
yhteistyötä pelin kuluessa
Tuomarit kouluttavat
pesätuomareita
näkemänsä perusteella

•

Tuomarinelikko tietää
jokaisessa ottelussa, mitä
heidän toiminnaltaan
edellytetään eri tilanteissa
Pesätuomareita koulutetaan
tehtäviinsä jokaisessa
ottelussa.

•

•

•

•

