
SBL:n KILPAILUNJOHTAJIEN KOULUTUS JA TASOT
Sbl aloitti uuden kolmitasoisen kilpailunjohtajien koulutuksen vuonna 2011. 
Saavuttaakseen seuraavan tason on suoritettava aiempi taso hyväksytysti.
Ennen vuotta 2011 hyväksytyt kilpailunjohtajat aloittavat suoraan tasolta III (v. 2011).
Säilyttääkseen oikeutensa (taso II ja III) on osallistuttava määritysten mukaisesti kursseille
vähintään kerran kolmessa (suoritusvuosi + 2, katsotaan kalenterivuosittain) vuodessa. 
Katso säilymiskriteerit tarkemmin tasojen säilymis-kohdasta.
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TASO I - KERHOKILPAILUNJOHTAJA

OSALLISTUMISOIKEUS SBL:n jäsen, jolla pelikokemusta mielellään 1,5 tai enemmän vuotta
SISÄLTÖ Kurssi sisältää mm:

Tavallisimmat tuomiotilanteet
Magic-ohjelman perusteet
Simulaatioharjoituksia
Pöytäkortteja

TUTKINTO kirjallinen koe peruslakiasioista - hyväksytty suoritus väh 7 oikein 10stä kysymyksestä

DIPLOMI Vihreä - Pääkilpailunjohtaja allekirjoittaa
OIKEUDET Osallistua tason II koulutukseen

VELVOLISUUDET  - 
SÄILYMINEN Tason I oikeudet säilyvät kurssin ja kokeen hyväksytyn suorittamisen 

jälkeen ilman lisäsuorituksia. 
Tason II koulutukseen voi osallistua mikäli tason I suorituksesta on alle 10v.

SEURAAVA TASO Taso II MP-kilpailunjohtaja

TASO II - MP KILPAILUNJOHTAJA

OSALLISTUMISOIKEUS SBL:n jäsen, taso I suoritettu, pelikokemusta mielellään 2 tai enemmän vuotta
SISÄLTÖ Kurssi sisältää mm:

Magic-ohjelman syvällisemmät toiminnot
Sovelletut tuomiot
Kilpaiujen järjestäminen

TUTKINTO kirjallinen koe lain tuntemuksesta, kilpailunjärjestämisestä ja 
ongelmatilanteiden ratkaisuista - hyväksytty suoritus väh 60% oikein
vaativampi simulaationäyttö kilpailunjohdosta - hyväksytty suoritus väh 60% oikein

DIPLOMI Sininen - Pääkilpailunjohtaja allekirjoittaa
OIKEUDET Toimia MP kilpailussa kilpailunjohtajana

Toimia SM piirikarsinnoissa kilpailunjohtajana
Toimia avustavana kilpailunjohtajana/laskijana SM kilpailuissa

VELVOLISUUDET Noudattaa SBL:n kulloinkin voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä.
Käyttäytyä kilpailunjohtajana ollessaan aina rehdisti ja tasapuolisesti.

SÄILYMINEN Tason II oikeudet säilyvät mikäli osallistuu tason III kurssille vähintään kerran 3 vuodessa.
Mikäli suoriutuu tason III tutkinnossa erittäin huonosti (alle 40% oikein), määrätään
suorittamaan tason II tutkinto hyväksytysti uudelleen  II tason oikeuksien säilymiseksi
Vaihtoehtoisesti voi suorittaa hyväksytysti tason II kurssin uudelleen.

SEURAAVA TASO TASO III - kurssi

TASO III - SM KILPAILUNJOHTAJA

OSALLISTUMISOIKEUS SBL:n jäsen, taso I ja II suoritettu, pelikokemusta vähintään 3 vuotta
SISÄLTÖ Kurssi sisältää mm:

Vaativampia tuomiotilanteita
Ajankohtaisia asioita
Magic-ohjelman erikoistilanteita

TUTKINTO * Jatkuvaa kilpailunjohtokokemusta MP tasolla vähintään 2 vuotta
Vaativa kirjallinen koe lain syvällisestä tuntemuksesta, soveltamisesta ja tulkinnasta, sekä
eri kilpailumuotojen eroista, järjestelyistä sekä laskennan ja pisteytyksen yksityiskohdista.
Hyväksytty suoritus väh 60% oikein
Vaativa simulaationäyttö - hyväksytty suoritus väh 60% oikein
Mahdolliset tositilannenäytöt pääkilpailunjohtajan valvonnassa.

DIPLOMI Punainen - Pääkilpailunjohtaja allekirjoittaa
OIKEUDET Kaikki samat oikeudet kuin tason II kilpailunjohtajilla. Lisäksi:

Toimia SM kilpailuissa kilpailunjohtajana, laskijana tai kilpailun järjestelyjen organisoijana.
Toimia SM kilpailuissa valvovana kilpailunjohtajana MP kilpailunjohtajalle/jille
Toimia Suomessa järjestettävissä kansainvälisissä tapahtumissa (maaottelut midsummer yms.)
kilpailunjohtajana.

VELVOLISUUDET Noudattaa SBL:n kulloinkin voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä.
Käyttäytyä kilpailunjohtajana ollessaan aina rehdisti ja tasapuolisesti.

SÄILYMINEN Tason III oikeudet säilyvät mikäli osallistuu tason III kurssille 
ja läpäisee sen tutkinnon hyväksytysti vähintään kerran 3 vuodessa

SEURAAVA TASO Kansainvälinen kilpailunjohtaja,  EBL järjestää koulutuksia. 
Mikäli olet kiinnostunut ota yhteyttä pääkilpailunjohtajaan.
Kurssit ovat vaativia ja maksullisia.


