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1. Johdanto
Kiitos mielenkiinnostanne järjestää joukkuevoimistelukilpailut. Kun seurallenne on myönnetty
joukkuevoimistelukilpailujen järjestämisoikeus, tutustukaa huolella sekä yleisiin lajien
voimistelukilpailujen järjestämisohjeisiin että tähän lajikohtaiseen joukkuevoimistelukilpailujen
järjestämisohjeeseen. Mukavia hetkiä kilpailujärjestelyjen parissa!

2. Kilpailujen hakeminen
Voimisteluliiton joukkuevoimistelun lajiasiantuntijaryhmä myöntää seurojen järjestettäväksi
Voimisteluliiton alaiset joukkuevoimistelukilpailut. Joukkuevoimistelussa ovat haussa seuraavan
vuoden kevätkauden kilpailut huhtikuussa ja syyskauden kilpailut syyskuussa. Yhteisten SMkilpailujen sekä Voimistelupäivien järjestämisoikeuden myöntää Voimisteluliiton hallitus. Kilpailuita
haetaan Kisapalvelun kautta. Yleisistä lajien voimistelukilpailujen järjestämisohjeista löytyvät tiedot
kilpailutilan ja tekniikan vähimmäisvaatimuksista sekä tarvittavista henkilöresursseista.

3. Järjestämismaksu
Liiton mestaruuskilpailuista, lajikohtaisissa SM-kilpailuissa järjestävä seura maksaa liitolle
järjestämismaksuna 50% joukkueiden osanottomaksuista. Osanottomaksut löytyvät yleisistä lajien
kilpailujen järjestämisohjeista. Liitto laskuttaa osuuden järjestäjältä kilpailujen jälkeen toteutuneen
osallistujamäärän mukaan.
Joukkuevoimistelun Cup ja muissa kansallisissa Voimisteluliiton joukkuevoimistelukilpailuissa
järjestävä seura maksaa liitolle järjestämismaksuna 20% joukkueiden osanottomaksuista.
Osanottomaksut löytyvät yleisistä lajien kilpailujen järjestämisohjeista. Liitto laskuttaa osuuden
järjestäjältä kilpailujen jälkeen toteutuneen osallistujamäärän mukaan.
Joukkuevoimistelun valinta- ja karsintakilpailuissa järjestävä seura maksaa liitolle
järjestämismaksuna 20% joukkueiden osanottomaksuista. Osanottomaksut löytyvät yleisistä lajien
kilpailujen järjestämisohjeista. Liitto laskuttaa osuuden järjestäjältä kilpailujen jälkeen toteutuneen
osallistujamäärän mukaan.
Järjestämismaksu sisältää liiton mestaruuskilpailuissa ja lajikohtaisissa SM-kilpailuissa:
• Lajipäällikön/liiton yhteyshenkilön konsultoinnin
• Tuomariston kokoamisen
• Tuomareiden matkakulut
• Tuomareiden päivärahat (määräytyy Voimisteluliiton luottamushenkilöiden
matkustussäännön mukaan)
• Kisapalvelun käytön
• Tuomarikokouksen vetämisen
• Tuomareiden arvonnan ennen alku- ja loppukilpailua
• Kilpailujen mitalit / palkinnot ja mahdolliset kiertopalkinnot
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Tiedotuksen liiton viestintäkanavissa
Lajipäällikön konsultoinnin liiton yhteistyökumppaneiden aiheuttamissa järjestelyistä
Välinesarjojen kilpailuissa välinemitan lainan

Kilpailuiden järjestäjä vastaa liiton mestaruuskilpailuissa ja lajikohtaisissa SM-kilpailuissa:
• Tuomareiden majoituksesta (hotelli-tason majoitus), mahdollisesta kuljetuksesta kilpailupaikan
ja hotellin välillä sekä ruokailuista (1 lounas/kilpailupäivä sekä kahvit tai päivän kestosta
riippuen tarvittavat ruokailut)
Järjestämismaksu sisältää joukkuevoimistelun Cup-kilpailuissa ja muissa kansallisissa JV-kisoissa:
• Lajipäällikön/liiton yhteyshenkilön konsultoinnin
• Kisapalvelun käytön
Kilpailuiden järjestäjä vastaa joukkuevoimistelun Cup-kilpailuissa ja muissa kansallisissa JV-kisoissa:
• Tuomariston kokoamisen
• Tuomareiden matkakulut (kilpailukutsussa tulee näkyä vastaako järjestävä seura tuomarien
matkakuluista vai osallistuvat seurat omien tuomareidensa matkakuluista)
• Tuomareiden päivärahat (kilpailukutsussa tulee näkyä vastaako järjestävä seura tuomarien
päivärahoista vai osallistuvat seurat omien tuomareidensa päivärahoista)
• Tuomareiden majoitus (kilpailukutsussa tulee näkyä vastaako järjestävä seura tuomarien
majoituksesta vai osallistuvat seurat omien tuomareidensa majoituksesta)
• Tuomareiden ruokailu (1 lounas/kilpailupäivä sekä kahvit tai päivän kestosta riippuen
tarvittavat ruokailut)
• Tuomarikokouksen vetämisen
• Tuomareiden arvonnan ennen kilpailua
• Kilpailujen mitalit / palkinnot
• Tiedotuksesta
• Välinesarjojen kilpailuissa välineiden mittauksesta
Järjestämismaksu sisältää joukkuevoimistelun valinta- ja karsintakilpailuissa:
• Lajipäällikön/liiton yhteyshenkilön konsultoinnin
• Kisapalvelun käytön
• Tuomariston kokoamisen
• Tuomareiden matkakulut
• Tuomareiden päivärahat
• Tuomarikokouksen vetämisen
• Tuomareiden arvonnan ennen kilpailua
• Tiedotuksen liiton viestintäkanavissa
Kilpailuiden järjestäjä vastaa joukkuevoimistelun valinta- ja karsintakilpailuissa:
• Tuomareiden majoitus (tarjotaan vain, jos aikataulu vaatii majoittumista)
• Tuomareiden ruokailu (1 lounas/kilpailupäivä sekä kahvit tai päivän kestosta riippuen
tarvittavat ruokailut)
• Kilpailujen mitalit / palkinnot
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4. Kilpailupaikka ja tekniikka
4.1. Kilpailupaikka
Kilpailupaikan vähimmäisvaatimukset ovat seuraavat:
• Kilpailuareena, johon mahtuu 13 x 13 m voimistelumatto ja sen ympärillä vähintään 2 m
vapaata tilaa
• SM-kilpailuissa ja valinta- sekä karsintakilpailuissa tulee olla alustana vähintään parketti tai
mieluiten rytmisen voimistelun joustokanveesi
• Katsomo (merkittävä erikseen paikat joukkueille, katsojille ja kutsuvieraille)
• Tuomariston paikat kilpailumaton edessä, joista osa tarvittaessa lattiatasoa korkeammalla
• Riittävästi pukuhuonetilaa huomioiden odotettu joukkuemäärä
• Joukkueiden lämmittelytila, joka on eristetty kilpailutilasta
• Harjoittelu- / lämmittelytila, jossa on mahdollista tehdä korkeita nostoja/välineheittoja
• Sihteereiden työskentelypaikat ja tulospalvelupiste
• Kisatoimisto
• ADT:n tilat (SM-kilpailut, valinta- ja karsintakilpailut)
• Selkeästi merkitty ensiapupiste
• Tuomareiden kokoustila
• Välinesarjoissa paikka välinemittausta varten (välinemitan saa lainaan liitolta)

4.2. Tekniikka
Kilpailuissa tarvittavan tekniikan vähimmäisvaatimukset yleisten lajien kilpailujen järjestämisohjeissa
mainittujen lisäksi ovat:
Pistelaskuohjelma: Kisapalvelun Memscore
Joukkuevoimistelukilpailuun soveltuva äänentoisto

5. Kilpailujen toimitsijat
Järjestävän seuran tulee nimetä kilpailulle vastuuhenkilöt yleisten lajien kilpailujen
järjestämisohjeissa mainittuihin tehtäviin.

Lisäksi kilpailuissa tarvitaan:
• Rajavalvojat x 2, välinesarjan kilpailuissa x 4
• Ajanottajat x 2
• Harjoitusten ajanottaja ja kuuluttaja
• Kilpailuiden kuuluttaja/kuuluttajat
• Pistelaskusta vastaava/vastaavat
• Palkintojenjaon vastaava
• Lapputytöt
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6. Järjestävän seuran velvollisuudet ennen kilpailua
6.1. Joukkueiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tapahtuu Kisapalvelun kautta. Jokaisen joukkueen tulee ilmoittautua järjestelmän
kautta järjestäjien ilmoittamaan päivään mennessä. Ilmoittautuneet joukkueet näkyvät Kisapalvelun
nettisivuilla. Myöhästyneet ilmoittautumiset hyväksytään, mutta myöhästyneistä ilmoittautumisista
tulee 200% osallistumismaksu.
Ilmoittautumisten saavuttua:
• Tarkistetaan, että kaikkien joukkueen kilpailijoiden syntymävuodet ovat sääntöjen mukaiset
(kts. säännöt)
• Mikäli joukkue täydentää kokoonpanoa ilmoittautumisen jälkeen voidaan täydennyksen
aiheuttamasta lisätyöstä periä seuralta 10 eur maksu / voimistelija. Täydennettävän
voimistelijan lisenssi tulee järjestävän seuran tarkistaa ennen lisäämistä joukkueen
kokoonpanoon.

6.2. Harjoitus- ja kilpailuaikataulu
Harjoitusaikataulu laaditaan ilmoittautumisten saavuttua ja se lähetetään seuroille etukäteen.
Harjoitusaikaa matolla musiikin kanssa annetaan kilpailun kokonaisaikataulusta riippuen. SM-sarjoille
tulee järjestää joukkuekohtainen harjoitus. Muille sarjoille harjoitukset järjestetään aikataulun
sallimissa rajoissa.
Kilpailuaikatauluun vaikuttaa osanottajien määrä, tuomariryhmien määrä ja se, suoritetaanko
sarjoja lomittain. Esim. kahdella tuomaristolla kahden sarjan mennessä lomittain, lasketaan
aikatauluun 4 minuuttia/suoritus. Kolmella tuomaristolla kolmen sarjan mennessä lomittain lasketaan
aikatauluun 3 minuuttia/suoritus.
Järjestäjät tekevät alkukilpailuiden suoritusjärjestyksen arvonnan. Arvontatilaisuuteen kutsutaan
paikalle seuran ulkopuolinen henkilö ja tilaisuudesta tehdään pöytäkirja, josta selviää aika, paikka ja
läsnäolijat sekä liitteeksi laitetaan arvontalistat. SM-kilpailujen ja valinta- sekä karsintakilpailujen
suoritusjärjestys tulee arpoa lippuarvonnalla. Muissa kilpailuissa arvonta voidaan tehdä
lippuarvonnalla tai Kisapalvelun arvontatoiminnolla. Alkukilpailun suoritusjärjestys julkaistaan
Kisapalvelun kilpailusivuilla etukäteen. Loppukilpailun suoritusjärjestys arvotaan alkukilpailun tulosten
selvittyä, ellei järjestäjä ole arponut joukkueita ennakkoon sijoituspaikoille.

6.3. Kilpailuinfo
Kilpailuinfo julkaistaan Kisapalvelun sivuilla ennen kilpailuja. Infossa tulee mainita seuraavat asiat:
• Kilpailupaikka (nimi ja osoite, mahdollisesti kartta)
• Kilpailujen aikataulut (alku- ja loppukilpailun alkamisajat, harjoitusaikataulu ja ruokailuajat)
• Alkukilpailun suoritusjärjestys
• Kisatoimiston aukioloajat
• Majoituspaikka (tieto milloin voi aikaisintaan majoittua sekä milloin viimeistään tavarat pitää
hakea)
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Harjoituspaikka, -tilat
Ruokailu- ja majoitusvarauslomake (muistakaa kysyä bussinkuljettajat ja erikoisruokavaliot)
Tieto, missä osanoton varmistus tapahtuu
Avajaisten ohjeet
Striimi, tieto lähettääkö järjestävä seura kilpailusta striimin ja mahdollinen linkki
Kilpailuiden yhteyshenkilöt ja heidän yhteystietonsa
Tieto pääsylippujen myynnistä
Tietoa mahdollisesta oheisohjelmasta
Tieto linja-autojen parkkipaikoista

6.4. Yhteydet viranomaisiin
Ensiapu, turvallisuus- ja pelastussuunnitelma sekä viranomaislupa-asiat on esitelty yleisissä lajien
voimistelukilpailujen järjestämisohjeissa.

6.5. Kutsuvieraat
Seura voi kutsua kutsuvieraita tapahtumiin. Liiton kutsuvieraista saa tiedon lajipäälliköltä. Tarkempia
ohjeita on Yleisissä lajien voimistelukilpailujen järjestämisohjeissa.

7. Seuran velvollisuudet kilpailutapahtuman aikana
7.1. Osanoton varmistus
Osanoton varmistuksessa tarkistetaan:
• Joukkueeseen kuuluvat paikallaolevat voimistelijat (osanoton varmistuksessa nimiä voi
muuttaa, mutta jokaisen uuden voimistelijan lisenssi tulee tarkistaa).
• Osanoton varmistuksen yhteydessä voi myös tarkistaa onko joukkueen osallistumismaksu
suoritettu. Sääntöjen mukaan osallistuminen edellyttää joukkueen osallistumismaksun
suorittamista ennen kilpailua.

7.2. Harjoitukset
Joukkueet harjoittelevat etukäteen lähetetyn harjoitusaikataulun mukaisesti. Harjoituksen kuuluttaja
ja ajanottaja valvojat aikataulua ja huolehtivat järjestyksestä.

7.3. Tuomariston kokous ja tuomariarvontatilaisuus
Tuomariston kokous ja arvontatilaisuus pidetään ennen alku- ja loppukilpailujen alkua.
Arvontatilaisuudessa paikalla ovat kaikki tuomarit, järjestävän seuran edustaja ja sihteeri kirjaamassa
arvonnan sekä SM-kilpailuissa ja valinta- ja karsintakilpailuissa liiton edustaja. Arvonnan jälkeen
sihteerit huolehtivat tuomarilistat Kisapalveluun (jotta nimet tulevat tuloksiin) ja kuuluttajalle.
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Tuomareille jaetaan seuraava materiaali, joista järjestävä seura vastaa:
• Harjoitusaikataulu
• Suoritusjärjestys
• (Käsiohjelma)
• Tyhjää (A4) paperia arvioinnin merkitsemistä varten
• Kyniä
• Kulkulupa
• Mahdolliset ruokailu- ja kahvilipukkeet
• Tuomareiden pistelaput
• Arviointilomakkeet ja mahdolliset palautelomakkeet sarjoittain
• Tuomariarvontaan arvontakortit
Tuomareiden paikat merkitään (TV-tekninen, AV-taiteellinen, EXE-suoritus). Istumajärjestys riippuu
tuomareiden määrästä. Periaate on, että ylituomarit istuvat keskellä ja etteivät saman tuomariryhmän
jäsenet istu vierekkäin.

7.4. Alkukilpailut, yksipäiväiset kilpailut
Alkuseremoniat järjestetään järjestäjien toiveiden mukaan (esittelyt, puheet jne.).
Sarjan ensimmäisen suorituksen jälkeen on aina tuomarineuvottelu. Mikäli sarjassa on kaksi
tuomaripaneelia, niin molempien paneelien ensimmäisten suoritusten jälkeen on kahden paneelin
yhteinen tuomarineuvottelu. Molemmat tuomaripaneelit arvioivat molemmat suoritukset. Lapputyttö
saa pistelaput ylituomarilta ja vie sen jälkeen pisteet sihteereille. Pistelapputytöille esitellään
ylituomarit, jotta he pystyvät joustavasti ja nopeasti kuljettamaan pistelappuja. Toisen suorituksen
jälkeen lapputytöt keräävät tuomareiden pistelaput ensin ylituomarille, sitten ylituomarilta sihteereille.
8-10-vuotiaiden sarjassa joukkueet sijoitetaan tuomareiden antamien pisteiden mukaan
kategorioihin.
10-12-vuotiaiden ja 12-14-vuotiaiden kilpa- ja harrastesarjojen joukkueet sijoitetaan tuomareiden
antamien pisteiden mukaan kategorioihin. Pisteet julkistetaan kategorioissa 1 ja 2, jolloin pisteet
kerrotaan järjestyksessä sommittelun tekninen, sommittelun taiteellinen, suoritus ja yhteensä. Muissa
kategorioissa vain kategoriatulos julkaistaan. Kategoriatuloksia ja tilannetta voi kertoa yleisölle
kilpailujen aikana.
SM-kilpailuissa tai SM-sarjoissa kuuluttaja kertoo joukkueiden tuomaripaneelikohtaiset pisteet
järjestyksessä sommittelun tekninen, sommittelun taiteellinen, suoritus ja yhteensä. Kilpailun
päätyttyä kerrotaan tulokset ja mikäli kyseessä on alkukilpailu niin loppukilpailuun pääsevät
joukkueet.
Yli 14 v. Kilpa- ja harrastesarjoissa kuuluttaja kertoo joukkueiden tuomaripaneelikohtaiset pisteet
järjestyksessä sommittelun tekninen, sommittelun taiteellinen, suoritus ja yhteensä. Kilpailun
päätyttyä kerrotaan tulokset ja mikäli kyseessä on alkukilpailu niin loppukilpailuun pääsevät
joukkueet.
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7.5. (Alku)kilpailujen jälkeen
Tulokset tulevat Kisapalveluun online tuloksina kilpailuiden aikana.
• 8-10-vuotiaiden sarjassa ilmoitetaan vain kategoriatulos.
• 10-12-vuotiaiden sarjassa ilmoitetaan kategoriatulos ja 1. ja 2. kategorian saavuttaneiden
joukkueiden pisteet kerrotaan.
• 12-14-vuotiaiden kilpa- ja harrastesarjassa ilmoitetaan kategoriatulos ja 1. ja 2. kategorian
saavuttaneiden joukkueiden pisteet kerrotaan. (Ilmoitetaan loppukilpailuun päässeet
joukkueet sekä suoritusjärjestys.)
• yli 14-vuotiaiden kilpa- ja harrastesarjoissa julkaistaan alkukilpailun pisteet. (Loppukilpailuun
päässeet ja loppukilpailun suoritusjärjestys)
• SM-sarjoissa julkaistaan alkukilpailun pisteet. (Loppukilpailuun päässeet ja loppukilpailun
suoritusjärjestys)
• Loppukilpailuista karsiutuneille joukkueille jaetaan tuomareiden palautteet kilpailutoimistosta
Muuta huomioitavaa:
• Tuomareiden pistelaput säilytetään kuukauden ajan (järjestävä seura säilyttää)
• Tuomariston sihteerit huolehtivat pisteiden tarkistuksen Kisapalvelussa. Kisapalvelusta
tulostetaan tarkistettavaksi tuomarikohtaiset pisteet, jotka ylituomarit tarkistavat.
Ylituomareiden hyväksyttyä pisteet, tulokset ovat lopulliset ja sarja laitetaan tilaan valmis
Kisapalvelussa. SM-kilpailuissa ja valinta- sekä karsintakilpailuissa julkaistaan
tuomarikohtaiset pisteet tulosten tarkistuksen jälkeen.

7.6. Loppukilpailuun valmistautuminen
•
•
•

Arvotaan loppukilpailun suoritusjärjestys, joka voidaan arpoa etukäteen periaatteella ”1.
sijoittunut joukkue suorittaa x paikalla, 2 sijoittunut x paikalla jne.”.
Järjestellään pukuhuoneet loppukilpailuja varten
Palkintopöydän järjestäminen, mitalien määrien tarkistaminen, kiertopalkinnot, tarjottimien
kantajien ja palkintojen jakajien varmistaminen

7.7. Loppukilpailut
Loppukilpailuun osallistuville joukkueille ei järjestetä harjoituksia
Ennen loppukilpailun aloittamista seuraa tuomareiden arvontatilaisuus.
Alkuseremoniat toteutetaan järjestäjien toivomalla tavalla. Ensimmäisen suorituksen jälkeen tuomarit
neuvottelevat, jonka jälkeen lapputytöt kuljettavat pisteet sihteeristölle. Muiden suoritusten jälkeen
lapputytöt kuljettavat pistelaput ensin ylituomarille ja sen jälkeen sihteereille.
Kuuluttaja kertoo tulokset seuraavasti: 1. Sommittelun tekniset pisteet 2. Sommittelun taiteelliset
pisteet 3. Suorituspisteet 4. Yhteensä 5. Alkukilpailun tulos 6. Lopputulos yhteensä
12-14v. kilpasarjan loppukilpailussa kaikki joukkueet saavat pistetulokset eli loppukilpailuissa ei ole
enää kategoriatuloksia.
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Heti sarjan päätyttyä kerrotaan loppukilpailun tulokset yleisölle.

7.8. Kilpailusuoritusten päätyttyä
Joukkueet järjestäytyvät palkintojen jakoon järjestävän seuran ohjauksen mukaisesti. Joukkueet
saapuvat palkintojen jakoon ohjatusti, joko informoidusti tai ”marssityttöjen” avustamina. Joukkueet
tulevat sarja kerrallaan yhtä aikaa matolle ja asettuvat seuraavaan järjestykseen:
hopeajoukkue

pronssijoukkue
kultajoukkue
Palkinnot jaetaan seuraavassa järjestyksessä: pronssi, hopea, kulta. Jos palkintojen jakajia on
riittävästi, mitalit jaetaan koko sarjalle yhtä aikaa ja kuuluttaja kertoo samalla joukkueiden tulokset
sekä valmentajan, koreografin ja voimistelijoiden nimet. Ensin jaetaan sarjan mitalit ja sen jälkeen
sen sarjan kiertopalkinto.

8. Kilpailuiden jälkeen
Tulokset jäävät Kisapalveluun.
•

Alku- ja loppukilpailun tulokset ovat nähtävillä kilpailun jälkeen Kisapalvelussa. Huomioi, että
eri sarjoissa julkaistaan erilailla sijoitukset ja pisteet (kts kohta 7.5.) Tuomareille toimitetaan
pistepöytäkirjat sähköpostitse kilpailun jälkeen. Kategoriasarjoja lukuun ottamatta
osallistuville seuroille toimitetaan pistepöytäkirjat sähköisesti erikseen pyydettäessä.

Kilpailujen jälkeen voidaan järjestää lehdistötilaisuus mitalijoukkueille tai maajoukkueen
julkistamistilaisuus. Voimisteluliitto vastaa tilaisuuden vetämisestä ja seura auttaa tilojen
hankinnassa. Lehdistötilaisuuden jälkeen voidaan järjestää maajoukkueen infotilaisuus, jonka
vetämisestä vastaa Voimisteluliiton edustaja.
Kilpailujen jälkeen palautetaan liiton tavarat, kuten ylimääräiset mitalit ja somisteet.

9. Yhteystiedot
Lisätietoja kilpailujen järjestelyistä saat Voimisteluliitosta. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta
www.voimistelu.fi

