Valintakriteerit trampoliinivoimistelun kansainvälisiin kilpailuihin 2021->

Nämä kriteerit ovat voimassa niin kauan kuin lajien sääntöjä tulkitaan nykyisen Code of pointsin
2017-2020 mukaisesti.
IKÄRAJAT:
Ikärajoissa huomioidaan viime kädessä aina kyseisen kilpailun ikärajasäännöt. Huomioithan, että
kv-kilpailussa kerran seniorisarjaan osallistunut voimistelija ei voi enää kilpailla missään
kansainvälisessä kilpailussa juniorisarjassa, vaikka ikänsä puolesta se mahdollista olisikin.
Juniorit: 13-16 -vuotiaat
Seniorit: kilpailuvuonna 16 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat
NÄYTTÖIHIN OIKEUTTAVAT KILPAILUSARJAT:
Juniorit:
➔ näytöt tulee antaa kotimaan tai ulkomaan näyttökilpailuissa juniorisarjassa, jossa on
vaatimuksena kansainväliset juniorisäännöt (FIG B) TAI ikäluokkakilpailuissa, joissa on niin
ikään FIG B-vaatimukset.
Seniorit:
➔ näyttö tulee antaa kotimaan näyttökilpailuissa FIG A eli seniorisäännöillä ja -sarjassa tai 1721-vuotiaiden ikäsarjassa, jossa WAGC-säännöt
➔ mikäli voimistelija on ikänsä puolesta oikeutettu kilpailemaan vielä juniorisarjassa tai
alemmissa ikäluokkasarjoissa, voi hän antaa näytöt kotimaan tai ulkomaan kilpailuissa
kyseisissä sarjoissa (joissa FIG B-vaatimukset). Tällöin tarkastellaan näyttöpisteiden B-rajoja.
NÄYTTÖKILPAILUT:
Näyttökilpailuiksi lasketaan kaikki aikarajan sisällä järjestettävät kotimaan luokkakilpailut sekä SM-kilpailut.
Näiden lisäksi pisterajat on mahdollista ylittää PM-, EM- WAGC-, ja MM-kilpailuissa sekä
FIG:n alaisissa muissa kilpailuissa. Näyttökilpailuiksi lasketaan kilpailut, jotka järjestetään
maksimissaan 8 kuukautta ja vähintään 1 kuukausi ennen arvokilpailujen ensimmäistä
ilmoittautumisajankohtaa. Voimisteluliiton lajin kehittämisryhmä tarkentaa näyttökilpailujen
aikarajan kilpailunhakuprosessin yhteydessä.
Näytöt annetaan ja arvioidaan lajikohtaisesti. Kaikissa lajeissa valintarajapistemäärä on kahden
kierroksen yhteispistemäärä kilpailutuloksissa lukuun ottamatta WAGC:n synkrorajoja, joissa
valintaan vaikuttaa ainoastaan toisen kierroksen sarjan tai finaalisarjan pistemäärä. Voimistelijan
tulee saavuttaa tai ylittää vaadittu pistemäärä kyseisen aikarajan sisällä voidakseen tulla valituksi
edustusjoukkueeseen.

A- JA B-PISTERAJAT
Joissakin ikäsarjoista on kaksi eri näyttöpisterajaa (A- ja B-raja). Tämä mahdollistaa näyttöpisteiden
antamisen seniorisarjaan myös junioriluokassa, koska lajin juniori- ja seniorivaatimukset ovat
erilaiset. A-raja tulee ylittää aina, mikäli voimistelija kilpailee näyttökilpailuissa senioriluokassa tai
ikäluokkakilpailussa 17-21 -sarjassa. B-rajan ylitys juniorisarjassa (FIG B-vaatimuksilla) kilpaillessa
mahdollistaa urheilijan valitsemisen kyseisen kilpailun 17-21- tai seniorisarjaan. Ensisijaisesti 17-21
-vuotiaiden ja seniorien joukkueeseen valitaan A-rajan ylittäneet urheilijat. Mikäli sarjassa on A-rajan
ylittäneiden valitsemisen jälkeen vapaita paikkoja (maakiintiöt huomioiden), voidaan sarjaan
valita lisäksi B-rajan ylittäneitä voimistelijoita kahden kilpailun yhteenlaskettujen
kokonaispistemäärien (2 kierrosta/kilpailu) perusteella. Mikäli B-rajan ylittänyt voimistelija
valitaan ylemmän ikäluokan joukkueeseen, luopuu hän automaattisesti kaikista alemman
ikäluokan muiden lajien edustustehtävistä. WAGC:ssa kilpailija voi kilpailla yksilötrampoliinilla eri
ikäluokassa kuin synkrossa, mikäli hänen synkroparinsa kilpailee yksilöissä vanhempien ikäsarjassa.
VALINTAKRITEERIT TRI, TRS & DMT KILPAILU:
• Parhaan kahden kierroksen yhteispistemäärän aikarajan sisällä näyttökilpailussa
saavuttanut voimistelija valitaan joukkueeseen ensin kategoria/laji (kts. tarkennukset
lajeittain).
• Sen jälkeen seuraavat 3 voimistelijaa/kategoria/laji valitaan kahden parhaan kilpailun
yhteenlasketun yhteispistemäärän (2 kilpailukierrosta/kilpailu) perusteella näyttöpisterajan
ylittäneistä voimistelijoista paremmuusjärjestyksessä. Vähintään toisen näistä kilpailuista
on oltava kansallinen kilpailu.
• Trampoliinilla (yksilö ja synkro) voi kilpailussa saavutettuun yhteispistemäärään laskea: 1.
alkukilpailukierroksen pisteet ja joko 2. alkukilpailukierroksen pisteet tai finaalin pisteet
samassa kilpailussa. WAGC:n synkrovalintoihin vaikuttaa ainoastaan toisen kierroksen
sarjan tai finaalisarjan pistemäärä.
• DMT:llä lasketaan kilpailussa saavutetuiksi yhteispisteiksi joko kahden (2)
alkukilpailukierroksen pisteet tai kahden (2) finaalikierroksen pisteet.
• Mikäli kahden parhaan näyttökilpailun yhteenlasketut pistemäärät menevät tasan,
ratkaisee valinnan voimistelijoiden näyttöaikana kilpailuissa tehdyt korkeimmat yhdessä
kilpailussa suorittamat yhteispisteet (1. kierros ja 2. kierros tai 1. kierros ja finaalikierros).
Kilpailu, josta pisteet lasketaan voi olla kansallinen tai kansainvälinen kilpailu.
• Urheilijavalinta seniorisarjoihin tehdään aina ensisijaisesti A-rajan ylittäneiden kesken.
Vasta toissijaisesti tarkastellaan B-rajan saavuttaneita, mikäli joukkueessa on vielä tilaa.
• Valinnat tehdään aikarajan päättymisen jälkeen ennen kyseisen kilpailun ensimmäistä
ilmoittautumista, preliminary entrya. Voimisteluliitto pidättää oikeuden muutoksiin ja
arvokilpailuvalinnat tehdään Suomen parhaan menestyksen saavuttamiseksi ko.
arvokilpailuissa.
KILPAILUJEN NÄYTTÖIHIN LIITTYVÄT TARKENNUKSET:
• Voimisteluliiton lajityöryhmä tarkentaa näyttökilpailujen aikarajaa kilpailunhakuprosessin
yhteydessä. Koronatilanteen vaatiessa myös etäkilpailut voidaan hyväksyä
näyttökilpailuiksi. Etäkilpailujen näyttömahdollisuudesta päättämisestä vastaa
Voimisteluliiton lajin kehittämisryhmä.
• Näyttöpisteraja tulee olla saavutettu vähintään yhdessä näyttökilpailussa
• Jotta voi tulla valituksi joukkueeseen, tulee kauden aikana kilpailla vähintään kahdessa (2)
kotimaan kilpailussa, ellei poissaolosta ole lääkärin/sairaanhoitajan todistusta. Näytöksi
eivät riitä pelkät ulkomaiset kilpailut.
• Voimistelija voidaan valita joukkueeseen kaikissa niissä lajeissa, joissa hän on ylittänyt
kyseisen lajin pisterajan. Sivulajeihin ei valita urheilijoita, jotka eivät ole saavuttaneet

pisterajaa.
• Valinnat tehdään lajikohtaisesti, laji kerrallaan.
• Mikäli useampi kuin 4 voimistelijaa/kategoria/laji ylittää näyttöpisterajan, voidaan valita
lisäksi kotiin jäävä varavoimistelija, joka saa edustuspaikan vain, jos joku varsinaisista
joukkueeseen valituista on estynyt osallistumasta kilpailuun loukkaantumisen tms. syyn
takia.
• Synkrossa ei valita varalle pareja, vaan synkroon ilmoitettavia pareja täydennetään jo
joukkueeseen muuten valituista urheilijoista (kunkin kilpailun sääntöjen mahdollistaessa
sen)
• Joukkue nimetään lajikohtaisten valintakriteerien mukaan, ja voimistelijat valitaan
lajikohtaisesti joukkueeseen. Tämän jälkeen tehdään valmentaja-, joukkueenjohtaja- ja
tuomarimäärän laskenta ja valinta.
COVID19-PANDEMIAN MAHDOLLISET VAIKUTUKSET:
• COVID19- pandemian vaikutuksia tuleviin arvokilpailuihin ei vielä tiedetä. Mikäli
pandemiatilanne maailmassa tai kilpailun järjestävässä maassa on edelleen huono, voidaan
kilpailuun valittu joukkue jättää lähettämättä kilpailuun turvallisuussyistä Voimisteluliiton
toimesta.
• Voimistelijan tulee ilmoittaa viipymättä Voimisteluliittoon, mikäli hän peruu edustuspaikan
kilpailussa turvallisuuteen vedoten.
• Vastaanotetun edustuspaikan viimeinen mahdollinen perumispäivä tullaan ilmoittamaan
virallisessa valintakirjeessä.
• Perumisesta aiheutuvat ylimääräiset kustannukset, joita ei palauteta tai joita ei voida
siirtää mahdolliselle joukkueeseen varalla olevalle voimistelijalle, jää osallistumisen
peruneelle voimistelijalle.

KV-KILPAILUJEN NÄYTTÖPISTERAJAT
WAGC:
13-14 tytöt

13-14 pojat 1 5-16 tytöt

15-16 pojat

17-21 naiset

17-21 miehet

85,00

86,00

87,00

91,00 (A)

93,00 (A)

88,50 (B)

89,50 (B)

TRI

86,00

TRS

40,00

40,00

40,50

40,50

41,00

41,00

DMT

61,50

62,50

62,00

63,50

63,00

64,50

JUN tytöt

JUN pojat

SEN naiset

SEN miehet

87,00

90,50

92,00 (A)

99,50 (A)

90,00 (B)

95,50 (B)

EM-KILPAILU:

TRI

TRS

75,00

76,00

79,00 (A)
77,00 (B)

81,50 (A)
78,00 (B)

DMT

62,00

64,50

65,00

66,00

MM-KILPAILU:
Naiset

Miehet

TRI

93,00

101,00

TRS

80,50

84,00

DMT

65,00

67,00

