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SUORITUKSEN ARVIOINTI – ohjeet tuomareille ja järjestäjille 
 
 

TINTIT, MINIT JA TAITAJAT 
 
Tuomaristo Kilpailussa/tapahtumassa 2—3 tuomaria 
 
Lomake Suorituksen arviointi 

• Perusluistelu ja askeleet 

• Liu’ut 

• Hypyt 

• Piruetit 

• Esittäminen 
 
Ohjeet tuomarille: 
 
Kaikki tuomarit arvioivat kaikki yllä olevat viisi osiota ensisijaisesti laadun perusteella. Hyppyjen ja 
piruettien arvioinnissa huomioidaan myös vaikeus. Esittämis-pisteessä huomioidaan myös musiikkiin 
luistelu. Arviointikriteerit on kuvailtu tarkemmin laajennetun tähtiarvioinnin arviointiohjeessa. 
 
Suorituksen arvioinnissa on käytössä aikavähennys, joka on 0,5 pistettä kutakin 5 s kohden, ja sen 
tekee ylituomari. Vähennyksiä voi tulla myös puvusta 0,5 pistettä ja liu’uista 0,5—1.0 pistettä. Puku- ja 
liukuvähennykset määräytyvät tuomareiden enemmistön mukaan. Jos kilpailussa on kaksi tuomaria, 
ylituomarin kanta jää voimaan. Tinteillä ei käytetä aika- eikä liukuvähennystä. 
 
 
Ohjeet järjestäjälle: 
 
Jokaiselle tuomarille tulostetaan arviointia varten se määrä tyhjiä lomakkeita kuin luistelijoita on. 
 
Luistelijalle annettava tähtilomake tulostetaan netistä mielellään väriprintterillä tai tulostetaan 
värilliselle paperille. Kustakin arvioitavasta osiosta (esim. perusluistelu) lasketaan tähtikeskiarvo. 
Laskennan suorittaa kilpailusihteeri tai tuloslaskennasta vastaava henkilö. Esim. Luistelija on saanut 
perusluistelusta yhdeltä tuomarilta 4 tähteä, toiselta 3 ja kolmannelta 6. Nämä tähdet lasketaan 
yhteen ja jaetaan kolmella = 13 jaettuna kolmella = 4,33. Keskiarvo pyöristetään joko ylös- tai 
alaspäin. Tässä tapauksessa luistelija saa perusluistelusta (ympyröi) 4 tähteä ja rivin perään 
merkitään 4 ⅓. 
 
Kaikki arvioitavat osiot lasketaan samalla periaatteella. Sen jälkeen luistelijan saamat osioiden 
keskiarvot lasketaan yhteen murtolukuina. Yhteenlaskettu summa muutetaan desimaaliluvuksi 2 
desimaalin tarkkuudella ja merkitään luistelijan lomakkeeseen kohtaan yhteensä.  
 
Liiton tuloslaskentaohjelmaa kannattaa käyttää, koska se laskee automaattisesti osiot yhteen murtolukuina 
ja kohtaan yhteensä tulee yhteispistemäärä kahden desimaalin tarkkuudella. 
Jos lasketaan käsin, laskimella tai muulla ohjelmalla, on ehdottomasti varottava laskemasta yhteen eri 
osioita desimaalilukuina, koska silloin lopputulokset menevät helposti väärin. Jos lopputuloksissa on yhden 
tai muutaman sadasosan eroja kilpailijoiden välillä, tulokset on laskettu väärin. 

 
Jos useampi luistelija on saanut saman yhteissumman, perusluistelun ja askeleiden pisteet 
ratkaisevat sijoitusjärjestyksen. Jos perusluistelun ja askeleiden pisteet ovat samat, esittämisen 
pisteet ratkaisevat sijoitusjärjestyksen. Jos tämänkin jälkeen pisteet ovat tasan, luistelijat sijoittuvat 
samalle sijalle.  
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Lomakkeeseen merkitään myös aikavähennys, joka on 0,5 pistettä kutakin 5 s kohden, ja sen tekee 
ylituomari. Vähennyksiä voi tulla myös puvusta 0,5 pistettä ja liu’uista 0,5—1.0 pistettä. Puku- ja 
liukuvähennykset määräytyvät tuomareiden enemmistön mukaan. Jos kilpailussa on kaksi tuomaria, 
ylituomarin kanta jää voimaan. Tinteillä ei käytetä aika- eikä liukuvähennystä. 

 
 
Tulokset ja palkitseminen 

 
alle 10 osallistujaa 3 ensimmäistä palkitaan ja muut luetellaan 

luistelujärjestyksessä 
yli 10 osallistujaa 3 ensimmäistä palkitaan, muut luetellaan luistelujärjestyksessä  
 Suositus: 3 erikoismainintaa 
yli 25 osallistujaa 3 ensimmäistä palkitaan, muut luetellaan luistelujärjestyksessä 
 Suositus: 5 erikoismainintaa 
 

Esimerkki tulossivusta: 
 

Erikoismaininnat 
Kauniit liu’ut Silja Salchow 
Pirteä ja vauhdikas esitys Tuija Tulppi 
Napakat hypyt Riina Ritti 

 
  
1. Fiina Flippi 27,33 
2. Linda Lutz 23,66 
3. Anni Axel 23,00 
 
Luistelujärjestyksessä: 
Vappu Valssi 
Vuokko Volley 
jne. 
 
Kolmen ensimmäisen luistelijan tähtipisteet voi julkaista tuloslistalla. 
Muiden tähtipisteitä ei laiteta esille eikä lueta palkintojenjaossa. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Tähtien merkitykset/kuvaukset 

 
* hyvä yritys (1) 
** osittain hallinnassa (2) 
*** lähes hallinnassa (3) 
**** hyvä suoritus (4) 
***** erittäin hyvä suoritus (5) 
****** loistava suoritus (6) 

 


