
SUOMEN LUISTELULIITTO

TOIMITSIJAKOULUTUS



Tavoitteet:
• Seuraosaamisen kasvattaminen

• Innostuneita toimitsijoita ja tuomareita luistelun
pariin

• Lajiosaamisen kasvattaminen

• Tuomari- ja lähettäjäpolku tutuksi myös
kansainvälisiin tapahtumiin

• Laadukkaampia ja innostavampia kisatapahtumia

• Valmiuksia kv.kisojen järjestämiseen kotimaassa



§210 Toimitsijat (Officials necessary)

• Tuomari

• Apulaistuomari

• Lähettäjä ja lähettäjän apulainen

• Maalituomari

• Sähköinen ajanotto ja ajanottajat

• Vaihdon valvoja

• Etusuoran linjatuomari

• Kaarretuomarit

• Kierroslaskija(t)



Toimitsijan rooli

• On puolueeton, tasa-arvoinen - ei kannusta
luistelijoita

• On aina paikan päällä hyvissä ajoissa, on
«hereillä»

• On valmistautunut tehtäväänsä kunnolla

• Antaa luistelijoille rauhan, ei häiritse
luistelijoita



Sähköisen ajanoton päällikkö sekä 
tarvittava määrä ajanottajia 
Automatic timekeeping

Ajanottajat: kolme ajanottajaa ja yksi vara

• Ottavat aikaa molemmille luistelijoille (sisä- ja 
ulkorata) parissa, manuaalinen ajanotto

• Paikka: maaliviivan läheisyydessä radan 
ulkoreunalla

• Käsiajanoton päällikkö lukee ajat määrätyssä 
järjestyksessä: 1. kello, 2. kello ja 3. kello

• Ajanoton sihteeri kirjaa ajat (kolme kelloa) 
sadasosan tarkkuudella protokollaan

§250 käsiajanotto





Maalituomari
(Finishing line Judge, § 220)

Maalituomarin tehtävät:
• Katsoa kumpi luistelija tulee ensimmäiseksi maaliin

§ 265 (päätös on lopullinen, maalituomarin ratkaisusta
ei voi valittaa!)

• Jos ja kun sähköinen ajanotto on käytössä, päätös
voittajasta/tasatuloksesta tehdään sen perusteella

• Katsoa, mikä on luistelijoiden välinen
välimatka/etäisyys, maaliviivojen mukaan

• Katsoa, että luistelija noudattaa sääntöä 260, kohta 2. 
(Luistelijan luistimen terän pitää olla jäässä, kun hän
luistelee maaliin. Luistelija ei saa heittäytyä maaliin, tai
potkaista luistinta ilmaan.)



Vaihdon valvoja 
(Crossing Controller, §210h, §218:2)

Paikka: takasuora

• Ilmoita heti tuomarille, mitä näet (kuka, tekee
mitä, mikä kierros jne)!

«Luistelija nro 42 luisteli sisäradalta suoraan luistelijan nro 63 eteen. 
Luistelija nro 63 joutui jarruttamaan.»

• Valmistaudu jo luistelijoiden kaarteeseen
mennessä seuraamaan luistelijoita koko kaarteen
ajan.

• Seuraa luistelijoita koko takasuoran ajan.

• Kirjoita kaikki tapaukset lähtölistaan.



Etusuoran linjatuomari
(Two Jugdes to observe crossing of the lines in the
finishing straight, §218:1) 

• Ilmoita heti tuomarille mitä näet (kuka tekee, mitä
tekee, mikä kierros ja kuinka monta kertaa). 

«Luistelija nro 42 on liukunut vasemmalla luistimella kolme kertaa
keskiviivan ylitse, koko luistimella.» 

• Seuraa luistelijan luistimia koko ajan!

• Keskustele toisen linjatuomarin kanssa, oletteko
molemmat nähneet ylityksen/ylitykset. 

• Kirjoita kaikki tapaukset lähtölistaan.

• §256, kohta 3

• Koko luistin (kenkä ja teräosa) ratalinjan ylitse





Kaarretuomarit (Corner Jugdes, § 210h)

• Ilmoita heti tuomarille, mitä näet (kuka, mitä tekee, 
mikä kaarre, mikä kierros). 

«Luistelija nro 42 potkaisi nappulan sisäkaarteessa.» «Luistelija nro 27 
horjahti viimeisessä kaarteessa ja samalla kosketti kädellä nappulaa, mikä
liikahti.»

• Seuraa luistelijaa koko ajan, erityisesti luistimia. 
Nappula saattaa liikahtaa ilman, että luistelija on sitä
koskettanut tai että luistelija on ollut viivan
sisäpuolella luistimella.

• Kirjoita kaikki tapaukset lähtölistaan.
• Kaatuminen, horjahdus jne.

• (§ 256, kohta 2)



Ratamerkit ja jään kunnostus  
(Ice Technical Expert, Rule 210j)

• Vähintään yksi toimitsija/kaarre, luistimet jalassa
lämmittelyradan sisäpuolella

Tehtävät: 

• Asettaa ja poistaa ratamerkit/nappulat. 

• Sääntö kaarteissa: ensimmäiset 15 m ratamerkit/nappulat
50 cm välein, loppukaarre 2 m:n välein ja kartiot «tötsät» 
(20 – 25 cm korkeat) ennen ensimmäistä ratamerkkiä

• Huom! Ratamerkit rataviivan sisäreunaan

• Radan merkitsemiseen voidaan tarvittaessa käyttää myös
lunta.

• Informoi tuomareita, jos tarvitsee kunnostaa jäätä esim. 
viilto, reikä jäässä.





Kierroslaskijat (Lap Scorers, § 210g)

• Käytä mielellään taulukkoa, jotta pysyt
kierroslaskuissa paremmin mukana – rasti ruutuun
joka kierroksella.

• Älä keskustele muiden kanssa – keskity tehtävään!

• Näytä kierrokset selkeästi luistelijoille.

• Paikka: n. 20 – 30 m ennen kyseisen matkan
maaliviivaa. Kvartettilähdöissä oma kierroslaskija
molemmille pareille. Kierroslaskijoiden väli n. 5 m.

• Soita kelloa, kun viimeinen kierros alkaa.

• Huom! Kelloa soitetaan myös 500 m:llä.



Lähdön järjestäjä(t)
Luistelijalla on vastuu, että hänellä on oikeanvärinen käsinauha oikeassa
kädessä!

• Kuuluttaja kutsuu luistelijat nimeltä lähtöalueelle (§254). Lähdönjärjestäjät vain
auttavassa roolissa.

• Lähdönjärjestäjä(t) kutsuu/kutsuvat luistelijat nimeltä lähtöalueen penkin
läheisyyteen (§254).

• Lähdönjärjestäjä(t) antaa/antavat oikeanvärisen (valkoinen sisärata, punainen
ulkorata) käsinauhan luistelijalle.

• Lähdönjärjestäjä(t) pitää/pitävät alueen turvallisena (esim. poistavat alueelta
muut kuin luistelijat).

• Lähdönjärjestäjä(t) pitää/pitävät huolta siitä, että luistelijoiden vaatteet pysyvät
penkillä/katoksen alla, eivätkä lennä esim. tuulisessa säässä kilparadalle tai
lämmittelyradalle.

• Kvartettilähtö: 

Ensimmäinen pari: sisäradalla valkoinen hihanauha, ulkoradalla punainen
hihanauha

Toinen pari: sisäradalla keltainen hihanauha ja ulkoradalla sininen hihanauha



Lumen kolaus

• Kolaavat lunta luisteluradalta niin, että jokaisella
luistelijalla on mahdollisimman tasapuoliset
olosuhteet.

• Kolaavat vasten luistelijan menosuuntaa luistelijan 
ajantasaisen sijainnin ymmärtämiseksi.

• Kolaavat lunta kilpailuradan ulkopuolelle, ei 
harjoitusradalle päin (useampi luistelija
lämmittelee harjoitusradalla).

• Eivät aiheuta luistelijoille tilanteita, joissa nämä
joutuisivat väistämään kolamiestä.



Team pursuit, team pursuit ja mass
start
• Säännöt ja turvallisuus



Mass Start

Välineet ja turvallisuus





Turvallisuus








