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1. JOHDANTO
Nämä akrobatiavoimistelun kilpailunjärjestämisohjeet on laadittu Suomen
Voimisteluliiton
yleisten
kilpailuja
kurinpitosääntöjen
puitteissa.
Kilpailunjärjestämisohjeet toimivat työkaluna Voimisteluliiton alaisille seuroille
kilpailuja järjestettäessä. Tarkoituksena on myös madaltaa uusien
akrobatiavoimisteluseurojen kynnystä järjestää lajin kilpailuita ja / tai
tapahtumia.
2. AKROBATIAVOIMISTELUSSA KILPAILEMINEN
Akrobatiavoimistelussa kilpaillaan sekä kansallisella että kansainvälisellä
tasolla. Suomessa kansallisia kilpailuluokkia on kolme, jonka jälkeen
siirrytään kansainväliselle kilpatasolle FIG:n alaisiin luokkasarjoihin (Age
Groups, Juniorit, Seniorit). Luokkanousupisteitä ei ole, eli voimistelijat siirtyvät
ylempään luokkaan taitojen kehittyessä. Suositeltavaa on kuitenkin aloittaa
kilpailu luokasta 1. ja edetä sitten järjestyksessä eteenpäin. Kilpailusarjojen
pakolliset osat ja liikekehittelyt vaikeutuvat siirryttäessä seuraavalle tasolle.
Sekä tytöt että pojat voivat kilpailla kaikissa kilpailuluokissa, ikärajoja ei ole
(poikkeuksena voimistelulajien yhteinen Stara –sarja, joka on suunnattu alle
12-vuotiaille). Kokoonpano muodostuu kahdesta (naisten pari, miesten pari,
sekapari), kolmesta (naisten trio) tai neljästä (miesten ryhmä) voimistelijasta.
Kansalliset kilpailuluokat
1. luokka parit
1. luokka triot
2. luokka parit
2. luokka triot
3. luokka parit
3. luokka triot

1 pakollinen liikesarja
1 pakollinen liikesarja
1 yhdistetty ohjelma
1 yhdistetty ohjelma
1 yhdistetty ohjelma
1 yhdistetty ohjelma

Kansainväliset kilpailuluokat (kansallisessa kilpailussa)
FIG Age Group 11-16
FIG Age Group 12-18
FIG Juniors 13-19
FIG Seniors 15-

2 ohjelmaa (dynamic ja balance)
3 ohjelmaa (dynamic, balance ja combined)
3 ohjelmaa (dynamic, balance ja combined)
3 ohjelmaa (dynamic, balance ja combined)

3. KILPAILUN JÄRJESTÄMINEN
3.1 Kilpailun hakeminen
Kilpailuiden järjestämisoikeutta voi hakea mikä tahansa Suomen
Voimisteluliiton alainen seura. Järjestävän seuran tulee aina hakea lupa
kilpailuiden järjestämiseen lajin kehittämistyöryhmältä, joka päättää luvan
myöntämisestä. Hakemus tulee jättää työryhmälle edellisen kauden aikana
(kevätkauden kilpailujen hakulomakkeet toimitettava marraskuun aikana,
syyskauden kilpailuiden hakulomakkeet toimitettava huhtikuun aikana). Lupa
käsitellään seuraavan kauden alkuun mennessä. Mikäli seuralle myönnetään
lupa kilpailunjärjestämiseen, voi seura aloittaa tapahtuman organisoinnin.
Tämän jälkeen järjestelyihin liittyvä vastuu ja järjestelyistä aiheutuvat
kustannukset ovat täysin järjestävällä seuralla. Voimisteluliitto veloittaa
seuroilta kilpailunjärjestämisestä 50,00€ suuruisen maksun.
3.2 Kilpailukutsu
Kilpailukutsu tulee lähettää akrobatiavoimistelun lajikoordinaattorille hyvissä
ajoin ennen kilpailua, viimeistään kuukautta ennen. Liitto vastaa kutsun
lähettämisestä eteenpäin ja julkaisee sen sähköisesti. Kilpailukutsussa tulee
mainita ainakin seuraavat tiedot: kilpailun järjestäjä ja yhteystiedot, paikka,
aikataulu,
kilpailuluokat,
kilpailualue,
tuomarivelvoite,
ohjeet
ilmoittautumiseen, kilpailukorttien palautus ja osallistumismaksu. Mikäli
kilpailut ovat kansainväliset kilpailut, tulee kilpailukutsu tehdä myös englannin
kielellä.
3.3 Osallistumismaksu
Jokaiselta kilpailuun osallistuvalta voimistelijalta veloitetaan korkeintaan
15,00€ kilpailumaksu (poisluettuna SM-kilpailut ja kansainväliset kilpailut
joissa
osallistumismaksu
määräytyy
erikseen).
Seura
laskuttaa
osallistumismaksut kilpailuun osallistuneilta seuroilta jälkikäteen. Kun
voimistelija on ilmoittautunut kilpailuun, voi osallistumismaksun perua
ainoastaan
lääkärintodistusta
vastaan.
Todistus
pitää
toimittaa
kilpailunjärjestäjälle peruutuksen yhteydessä.
3.4 Kilpailualue ja välineet
Akrobatiavoimistelun virallinen kilpailualue on 12m x 12m jousikanveesi.
Mikäli seuralla ei ole mahdollisuutta saada käyttöönsä jousikanveesia, on
kilpailualueesta neuvoteltava lajityöryhmän kanssa. Kilpailualue tulee mainita
järjestämislupaa hakiessa. Kilpailualue tulee sijoittaa riittävän korkeaan tilaan

ja lisäksi tilaa tulee olla myös tuomaripaneelille (joko kilpailualueen edessä tai
sivulla). Voimistelijoille tulee osoittaa oma lämmittelyalue ennen varsinaista
kilpailua mikäli kilpakanveesi ei ole vielä käytössä.
3.5 Suoritusjärjestys
Kilpailu aloitetaan FIG:n sarjojen ohjelmilla, jotta voimistelijoilla on riittävästi
aikaa ennen toista suoritusta. Tämän jälkeen vuorossa on kansalliset luokat
1.-3. Kilpailevien kokoonpanojen määrän ollessa suuri tulee luokkien välille
laittaa 6-10 minuutin kokeiluaika. Kaksi tuomaripaneelia on suositeltavaa
kilpalun
sujuvuuden
kannalta.
Osallistujamäärän
ollessa
suuri
kilpailutapahtuma on hyvä jakaa kahdelle päivälle. Suoritusjärjestys arvotaan
luokkakohtaisesti. Arvonnan suorittaa kilpailun johtaja.
3.6 Kilpailun organisointi ja vastuualueet
Kilpailun johtaja

Kilpailun johtaja on vastuussa tapahtumasta
kokonaisuudessaan. Johtaja delegoi tehtävät
työryhmälleen (työryhmä voi koostua seuran
toimihenkilöistä tai esimerkiksi voimistelijoiden
vanhemmista) ja valvoo niiden toteutumista.

Ensiapuvastaava

Ensiapuvastaava päivystää kilpailupaikalla koko
kilpailun ajan. Hänellä on valmiudet antaa ensiapua
mahdollisissa tehtävissä joita tapahtuman aikana tulee
voimistelijoille tai yleisölle (EA – kortti tai vastaava
koulutus). Ensiapuvastaavien määrä riippuu tapahtuman
osallistujamäärästä.

Järjestyksenvalvoja Järjestyksenvalvoja valvoo tapahtuma-aluetta
mahdollisten häiriökäyttäytymisten ja ongelmatilanteiden
varalta. Järjestyshenkilöiden määrä riippuu tapahtuman
osallistuja-määrästä. Tarkista kuntasi poliisilaitokselta
vaaditaanko kilpailutapahtumaan kortillinen
järjestyksenvalvoja.
Lipunmyynti

Mikäli tapahtumaan on pääsymaksu tarvitaan
lipunmyyntipiste ja siihen henkilö(t) hoitamaan tehtävää.

Tulospalvelu

Tulospalvelu eli sihteeristö istuu tuomaripaneelissa tai
sen välittömässä läheisyydessä. Tulospalvelun henkilöt
kirjaavat ylituomarilta saadut pisteet
tulospalveluohjelmaan (ladattavissa voimisteluliiton

sivuilta) ja järjestävät tulokset julkaisukelpoiseen
muotoon. Tulospalveluohjelman käyttö suositellaan
opastettavaksi sihteeristölle ennen kilpailua.
Musiikintoisto

Voimistelijat esittävät sarjansa musiikin tahdissa.
Musiikki tulee olla CD-R levyllä tai sähköisessä mp3
muodossa (riippuen kilpailunjärjestäjästä).
Kilpailukutsussa tulee ilmoittaa kumpaa menetelmää
käytetään. Musiikit toistetaan kilpailun
suoritusjärjestyksen mukaan. Musiikki laitetaan päälle
kun voimistelijat ovat pysähtyneet alkuasentoon. On
tärkeä varmistaa, että musiikin volyymi on riittävän
kovalla ja tarvittaessa hiljentää volyymia kun musiikki on
alkanut.

Kuulutus

Kilpailutapahtuman juontaja / kuuluttaja informoi
tapahtuman vaiheista: voimistelijoiden suoritusjärjestys,
kilpailun aikataulu, palkintojen jako. Kuuluttaja on tärkeä
osa tapahtumaa jotta tapahtuman osallistujat osaavat
toimia kilpailupaikalla.

Tuomarikahvitus

Tuomaripalaverissa tuomareille tulee tarjota kahvia /
teetä sekä pientä syötävää. Kilpailutapahtuman
pituudesta riippuen kilpailunjärjestäjän tulee järjestää
ruokailumahdollisuus tuomareille.

Infopiste

Tarvittaessa (etenkin isommissa kilpailutapahtumissa)
kilpailupaikalla on hyvä olla infopiste yleisöä ja
kilpailijoita varten.

Viestintä

Markkinointi- ja viestintävastaava huolehtii
kilpailutapahtuman mainonnasta ja näkyvyydestä
(paikallislehdet jne.)

3.7 Palkinnot
Kilpailuissa palkitaan jokaisesta luokasta ainakin kolme parhaiten sijoittunutta
kokoonpanoa. Kilpailunjärjestäjän vastuulla on hankkia riittävä määrä
palkintoja. Palkinnot jaetaan luokittain kilpailunjärjestäjän ilmoittamana
ajankohtana.

4. TUOMARIVELVOITTEET
Kilpailukutsussa jokaiselta seuralta pyydetään ilmoittamaan tuomari(t).
Tuomareiden määrä riippuu voimistelijoiden määrästä. Kun voimistelijoita on
alle 10 yksi tuomari riittää. Vastaavasti kun voimistelijoita on enemmän kuin
kymmenen tulee tuomareita olla kaksi jne.
4.1. Tuomaripaneeli
Akrobatiavoimistelun tuomaripaneeli kostuu seuraavista jäsenistä:
Ylituomari (IV-tason tuomarikortti) CJP Chair od the Judging Panel
Vaikeustuomari (III-tason tuomarikortti) DJ Difficulty judge
Suoritustuomarit 4hlö (I-tason tuomarikortti) EJ Execution judges
Taiteelliset tuomarit 4hlö (II-tason tuomarikortti) AJ Artistic judges
4.2 Tuomaripaneelin kokoaminen
Järjestävän seuran tehtävänä on kerätä lista kilpailun tuomareista ja toimittaa
se kilpailun ylituomarille. Ylituomari jakaa tuomaritehtävät ja vastaa
kilpailukorttien tarkistamisesta. Kilpailukorttien tulee olla ylituomarilla
viimeistään viikkoa ennen kilpailupäivää. Järjestävän seuran tulee kustantaa
ylituomarille päivärahat ja matkakorvaukset.
4.3 Tuomarisakko
Puuttuvista tuomareista järjestävä seura saa veloittaa tuomarisakon (100,00€
per puuttuva tuomari). Uudet seurat voivat myös vuokrata tuomarin toisesta
seurasta, jolloin seuran tulee kustantaa vuokratuomarilleen ainakin
verohallinnon määräämä päiväraha sekä matkakustannukset. Uusilla
seuroilla tuomarisäännöstä voidaan joustaa enintään vuoden ajan siitä lähtien
kun seura on osallistunut ensimmäisiin akrobatiavoimistelun kilpailuihin.
Tämän jälkeen tuomarisääntö astuu voimaan sakkoineen.
4.4 Tuomareiden tarvikkeet ja pukukoodi
Tuomaripaneeliin tulee varata riittävästi tyhjää paperia arviointeja varten sekä
pieniä lappusia joihin tuomari kirjoittaa antamansa pistemäärän. Ylituomari ja
vaikeustuomari tarvitsee myös sekuntikellon tehtäväänsä varten.
Tuomariston tulee pukeutua tuomarikoodin mukaisesti. Asuun kuuluu
valkoinen kauluspaita, tumma puku ja siistit mustat kengät. Lisäksi
kampaukset tulee olla pukuun sopiva.

5. KILPAILUKORTIT
Jokainen valmentaja huolehtii ja täyttää omien voimistelijoidensa kilpailukortit.
Kilpailukutsussa on määritelty mihin mennessä kilpailukortit tulee lähettää.
Kilpailukortit lähetetään kilpailukutsussa määrätylle henkilölle. Kilpailukortissa
tulee näkyä voimistelijoiden pakolliset liikkeet oikeassa suoritusjärjestyksessä
sekä niiden vaikeusarvot ja koodi. Myöhästyneestä kilpailukortista voidaan
antaa vähennys voimistelijioden loppupisteisiin. Ylituomari voi rokottaa myös
väärin täytetystä kilpailukortista. Mikäli kilpailukortissa ilmenee virheitä ennen
kilpailun alkamista, tulee virheet korjata välittömästi.
6. VOIMISTELIJOIDEN OSALLISTUMISOIKEUS
Akrobatiavoimistelun luokkakilpailuun voivat osallistua kaikki voimistelijat,
jotka edustavat Suomen Voimisteluliiton alaisia seuroja. Yksi voimistelija voi
osallistua vain yhteen kilpailukokoonpanoon.
6.1 Kilpailulisenssi
Jokaisella kilpailuun osallistuvalla voimistelijalla tulee olla voimassaoleva
kilpailulisenssi. 1.luokassa voimistelijat saavat kilpailla HA-harrastelisenssillä,
muissa luokissa vaaditaan kilpalisenssi. Lisenssikausi vaihtuu aina elosyyskuun vaihteessa, jolloin on hyvä muistuttaa voimsitelijoita lisenssin
uusimisesta. Valmentaja / joukkueenjohtaja ei pysty ilmoittamaan
kisapalveluun sellaisia voimsitelijoita, joiden lisenssi ei ole maksettuna.
Myöhästyneistä ilmoittautumisista peritään usein jälkimaksu.
6.2 Kilpailuasu
Voimistelijoiden kilpailuasut tulee olla yhtenäiset ja vartalonmyötäiset.
Puvussa saa olla hame, joka peittää pakarat. Hameen materiaalin tulee olla
riittävän kevyttä, hame ei saa jäädä kiinni voimistelijaan. Alusvaatteet tai
muut vastaavat eivät saa näkyä kilpailupuvun alta. Myös kampaukset tulee
olla samanlaiset. Tuomaristo vähentää mahdolliset puutteet pukeutumisessa
kilpailuohjelman pisteistä.
7. POIKKEUSTILANTEET
7.1 Säännöistä poikkeaminen
Mikäli kilpailunjärjestäjälle ilmenee ongelmia jonkin osa-alueen kohdalla,
tulee hänen olla yhteydessä välittömästi lajin kehittämistyöryhmään. Muiden
seurojen apu kilpailun järjestämisessä on sallittua. Kilpailun aikana

mahdollisista poikkeustilanteista vastaa kilpailun johtaja sekä ylituomari
(esimerkiksi musiikin keskeytyessä voimistelijoista riippumattomasta syystä
ylituomari päättää saavatko voimistelijat uuden suoritusmahdollisuuden).
7.2 Valittamisoikeus
Kilpailun osallistujilla on mahdollisuus osoittaa asiallisesti mielipiteensä
kilpailun järjestelyistä. Voimistelijoiden suorituksiin ja ohjelman pisteisiin
liittyvissä valitustilanteissa käännytään ylituomarin puoleen, muissa asioissa
kilpailun johtajaan. Mahdolliset ongelmatilanteet olisi hyvä ratkaista aina
paikan päällä. Kilpailunjärjestäjä voi halutessaan myös käyttää
palautelomaketta järjestelyiden onnistumisen arviointiin.
7.3 Kilpailukäyttäytyminen
Jokaisen kilpailuun osallistuvan voimistelijan tulee edustaa urheilullista
käyttäytymistapaa. Mikäli kilpailupaikalla ilmenee käytöshäiriöitä, voi
ylituomari vähentää ohjelman pisteitä tai vakavassa tapauksessa evätä
voimistelijan osallistumisoikeuden kilpailuun. Voimistelijan tulee myös
muistaa, että hän edustaa omaa seuraansa kilpailuissa.
7.4 Kilpailujen peruuntuminen
Kilpailunjärjestäjä voi peruuttaa kilpailutapahtuman painavasta syystä
(ilmoittautumisten vähäinen määrä tai jokin muu ylivoimainen este).
Kilpailunjärjestäjän tulee ilmoittaa mahdollisesta peruuntumisesta välittömästi
lajin kehittämistyöryhmälle joka käsittelee asian ja tekee päätöksen
peruutuksen hyväksymisestä.
8. LÄHTEET
Suomen Voimisteluliitto

www.voimistelu.fi

Suomen Voimisteluliiton yleiset kilpailunjärjestämisohjeet ja kurinpitosäännöt
Akrobatiavoimistelun kehittämistyöryhmä

