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TRAMPOLIINIVOIMISTELUN SUOMENMESTARUUSKILPAILUT
KILPAILUSARJAT
SM-kilpailu käydään vuosittain yksilötrampoliinivoimistelun sarjoissa nuoret, juniorit ja seniorit.
Tytöt/naiset ja pojat/miehet kilpailevat omissa sarjoissaan. Luokat ja vaatimukset ovat samat, kuin
trampoliinivoimistelun luokkajärjestelmän 4.luokassa.
Mikäli sarjaan osallistuu voimistelijoita 10 tai enemmän, järjestetään kilpailussa finaalikierros.
Finaaliin pääsee kahdeksan alkukilpailun parasta. Finaalissa pisteet alkavat nollasta. Mikäli SM kilpailuissa sarjaan ilmoittautuu osallistujia 4 tai vähemmän, sarja toteutetaan luokkakilpailuna SM
- kilpailun yhteydessä. Sarjalla ei tällöin ole SM -arvoa ja palkinnoista vastaa järjestävä seura.
Nuoret alle 14 vuotiaat (2019 vuonna 2005 ja myöhemmin syntyneet)
Nuorten sarjaan voivat ilmoittautua 14- vuotiaat ja sitä nuoremmat voimistelijat. Kilpailuvuonna 13
vuotta täyttävät voimistelijat voivat valita kilpailevatko nuorissa vai junioreissa. Voimistelijan tulee
täyttää kilpailuvuonna vähintään 11- vuotta.
Juniorit 13–17 vuotiaat (vuonna 2019 2006- 2002 syntyneet)
Juniori sarjaan voivat ilmoittautua 13- 17- vuotiaat voimistelijat. Kilpailuvuonna 13- vuotta
täyttävät voimistelijat voivat valita kilpailevatko nuorissa vai junioreissa. Kilpailuvuonna 16- vuotta
täyttävät voimistelijat voivat valita, kilpailevatko junioreissa vai senioreissa.
Seniorit 16- vuotiaat ja vanhemmat (2019 vuonna 2003 ja aikaisemmin syntyneet)
Seniori sarjaan voivat ilmoittautua 16- vuotiaat ja tätä vanhemmat voimistelijat. Kilpailuvuonna 16vuotta täyttävät voimistelijat voivat valita, kilpailevatko junioreissa vai senioreissa.
PALKINNOT
Suomen voimisteluliitto vastaa SM-kilpailuiden palkinnoista. Jokaisessa SM-luokassa palkitaan
kolme parasta SM-mitalilla. Suomen Voimisteluliitto palkitsee myös parhaiten SM-kilpailuissa
menestyneen seuran Articma Oy:n luovuttamalla kiertopalkinnolla. Kiertopalkinto jaetaan seuralle,
jolla on eniten palkintopisteitä. Pisteitä kertyy SM kultamitalista 3, SM hopeamitalista 2 ja SM
pronssimitalista 1. Ne kilpailuluokat, joissa ei jaeta SM-mitaleita, eivät vaikuta kiertopalkinnon
jakoon. Tasapistetilanteissa se seura, jolla on enemmän kultamitaleita (tai jos kultamitaleita on yhtä
paljon, hopeamitaleita), voittaa kiertopalkinnon.
SÄÄNNÖT
Osallistumisoikeus määräytyy Voimisteluliiton kilpailu- ja kurinpitosääntöjen mukaisesti.
Kilpailuihin osallistuvalta vaaditaan Voimisteluliiton trampoliinivoimistelun kilpailulisenssi ja
voimassa oleva tapaturmavakuutus. SM -kilpailuissa noudatetaan Voimisteluliiton lajien yhteisiä
sääntöjä ja trampoliinivoimistelun FIG Code of Points sääntökirjaa, FIG Technical Regulations
sääntöjä, sekä muita kansainvälisen voimisteluliiton trampoliinivoimistelun kilpailusääntöjä.
Tasapistetilanteessa sijoitukset ratkaistaan FIG:n Tie Break –säännön mukaisesti.
Tuomarit SM – kilpailuihin nimeää lajin Lajiasiantuntijaryhmä lajin tuomarisääntöjen mukaisesti.
SARJAVAATIMUKSET
Suomenmestaruuskilpailuissa sarjavaatimukset ovat samat kuin trampoliinivoimistelun
luokkakilpailujen 4.luokassa.
SM-kilpailuissa kilpaileminen tietyssä ikäsarjassa ei vaikuta luokkakilpailuissa ikäluokkaan, eli
SM-kilpailussa voi kilpailla eri ikäluokassa niin halutessaan, kuin missä normaalisti

luokkakilpailuissa kilpailee. Ikäluokkaa valitessa on hyvä huomioida mahdolliset
arvokisanäyttökriteerit ikäluokkaa valitessa.

