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Ohjeistus kevään 2021 joukkuevoimistelun CUPkilpailuihin
Vallitseva koronavirustilanne aiheuttaa mahdollisia poikkeuksia kevään kilpailuiden järjestelyihin. Päivitämme
tätä ohjeistusta, mikäli koronavirustilanne muuttuu.
Kilpailuihin osallistuvat joukkueet
Joukkueiden osallistumisen rajaaminen kilpailuihin keväällä 2021
Kilpaluiden osallistujamääriä suositellaan rajattavan, joten kilpailuihin otetaan mahdollisesti joukkueita
normaalia vähemmän. Joukkueita suositellaan osallistumaan kevään aikana livekilpailuihin seuraavan
ohjeen mukaisesti:
8- 10v ja 10-12v-sarjan joukkue max. 3 livekilpailua (SM-sarjaan tähtäävät joukkueet 4 livekilpailua)
Harrastesarjan joukkue max. 3 livekilpailua
Kilpasarjan joukkue max 4 livekilpailua
SM-sarjan joukkue max. 5 livekilpailua
Voimisteluliitto tarkistaa joukkueiden ilmoittautumisia kilpailuihin ja on yhteydessä joukkueeseen, mikäli
joukkue on ilmoittautunut suositusmäärää useampaan kilpailuun.
Kilpailuiden järjestäjät
Voimisteluliiton kilpailuiden järjestämisohjeet löydät täältä, joukkuevoimistelukilpailuiden järjestämisohjeet ja
tuomariohjeen löydät täältä. Luettehan materiaalit huolellisesti läpi ennen kilpailukutsun julkaisua. Muun
muassa tuomariohjeessa on päivitetty tieto tuomarivelvoitteesta, jota jokaisessa Cup-kilpailussa on
noudatettava.
•
•

Voimisteluliiton kuulutustekstit lähetetään kilpailuiden järjestäjille maaliskuun aikana.
Tuomarikohtainen pisteensyöttö omalla älylaitteella pilotoidaan keväällä 2021. Mikäli seura haluaa
käyttää kilpailussaan tätä uutta ominaisuutta, on siitä ilmoitettava kilpailukutsussa. Lisäksi tuomareita
on hyvä muistuttaa tästä viimeistään paneeleita ilmoittaessa. Koulutustallenteen tuomarikohtaisesta
pisteensyötöstä löydät täältä.
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Kilpailukalenteri
Kevään 2021 suunniteltu kilpailukalenteri pyritään viemään läpi niin kuin se on suunniteltu. Kilpailuita ei
lähtökohtaisesti peruta, vaan ensisijaisesti ne pyritään järjestämään hybridi- tai virtuaalikilpailuna.
Kilpailuiden siirtämisestä myöhempään ajankohtaan on oltava yhteydessä lajipäällikköön.
Kaikissa kilpailuissa on noudatettava Voimisteluliiton koronasuosituksia voimistelukilpailuihin ja –
tapahtumiin, sekä noudatettava viranomaisten suosituksia ja rajoituksia. Liiton suositukset ja suorat linkit eri
viranomaisten sivuille löydät täältä.
Suunnitelma kilpailuiden varalta, mikäli koronapandemia rajoittaa kilpailuiden toteuttamista normaalista
käytännöstä poiketen.
1. Suunnitelma
• Kilpailut nykyisen kilpailukalenterin mukaisesti.
• Kilpailuun osallistuvien joukkueiden määrää tulee rajoittaa siten, että kilpailu on mahdollista
viedä läpi suunniteltuna kilpailupäivinä ja niissä olosuhteissa, jotka seuralla on.
• Kilpailupäivä on suunniteltava vietäväksi läpi yhdellä tuomaripaneelilla eli yksi kilpailusarja
kerrallaan.
• Kilpailuihin suositellaan otettavan max. 60–70 joukkuetta per kilpailupäivä.
2. Suunnitelma, hybridimalli
• Mikäli voimassa on rajoituksia, eikä joukkue pääse osallistumaan kilpailuun paikan päällä,
on joukkueelle mahdollistettava osallistuminen videolla tai etänä suoratoistona. Kilpailun
järjestävä seura päättää kumpaa tapaa kilpailussa käytetään.
• Joukkueiden osallistumismaksu pysyy samana, vaikka kilpailusuoritus arvioitaisiin
videotallenteella tai suoratoiston kautta.
• Virtuaalikilpailujen osalta liitto perii normaalit järjestämismaksut kilpailun järjestäjältä.
• Järjestävä seura ohjeistaa videon tai suoratoistona toteutettavasta suorituksen
lähettämisessä joukkueita ja määrittelee, milloin videotallenne tulee kuvata. Suosituksena
videotallenteen lähettämiselle on vähintään 5 arkipäivää, jotta joukkueella on salivuoro,
jossa video voidaan kuvata.
• Kilpailunjärjestäjä voi antaa oman erillisohjeistuksen käyttämästään
teknologiasta/suoratoistopalveluista.
• Kilpailun järjestäjä pyrkii olemassa olevien olosuhteiden tai resurssiensa puitteissa
näyttämään videosuoritukset kilpailupaikalla julkisesti.
• Seurojen ilmoittamat tuomarit tulevat kilpailupaikalle paikan päälle.
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•
•

Kilpailun järjestäjä toimittaa joukkueille tuomaripalautteet kilpailun jälkeen (ne sarjat, joissa
palaute kirjoitetaan).
Palkinnot tulee toimittaa postitse. Palkinnot lähetetään seuroittain, ei joukkueittain.

3. Suunnitelma, virtuaalikilpailu
• Kilpailu järjestetään kokonaan virtuaalikilpailuna.
• Päätös virtuaalikilpailu-konseptiin siirtymisestä pyritään tekemään vähintään 1kk ennen
kilpailua.
• Virtuaalikilpaluissa on mahdollista hyödyntää Vikis-virtuaalikisajärjestelmää, myös muut
toteutustavat ovat mahdollisia. Ole yhteydessä lajipäällikköön.
• Kilpailunjärjestäjä voi antaa oman erillisohjeistuksen käyttämästään
teknologiasta/suoratoistopalveluista.
• Virtuaalikilpailujen osalta liitto perii normaalit järjestämismaksut kilpailun järjestäjältä.
• Joukkueiden osallistumismaksu pysyy samana, vaikka kilpailu olisi virtuaalikilpailu eikä
virtuaalikilpailuun siirtyminen ole peruste osallistumismaksun palautukselle.
• Kilpailun järjestävä seura pyrkii tarjoamaan livestriimin mahdollisuuksiensa mukaan ja
huolehtii Teosto/Gramex oikeudet suoratoistoon.
➢ Virtuaalikilpailujen järjestäjien tulee mahdollistaa maksullisen livestreamin
katseluoikeus kilpailuun osallistuville joukkueille. Katseluoikeuksia tulee tarjota
veloituksetta vähintään 1 / joukkue.
• Tuomareiden ei tarvitse saapua kilpailupaikalle vaan tuomarointi suoritetaan etäyhteydellä.
• Virtuaalikilpailussa ei oleteta tuomareiden kirjoittavan kirjallista palautetta joukkueille (ne
sarjat, joissa palaute kirjoitetaan).
• Palkinnot tulee toimittaa postitse. Palkinnot lähetetään seuroittain, ei joukkueittain.
4. Suunnitelma, kilpailun siirtäminen
• Mikäli kilpailua ei pystytä toteuttamaan millään edellisellä suunnitelmalla kilpailulle pyritään
löytämään uusi ajankohta keväälle 2021. Kilpailukalenteri on kuitenkin jo nyt todella täysi,
joten tämä ei aina ole mahdollista. Kilpailu voidaan siirtää myös keväälle 2022 vastaavaan
ajankohtaan.
• Joukkueiden ilmoittautumiset siirretään siirretyn kilpailun mukana (ilmoittautumisia ei siirretä
vuodelle 2022).
• Kilpailun järjestäjän on mahdollistettava joukkueille ilmoittautumisen peruminen, mikäli
kilpailun ajankohta on vaihtunut.
• Kilpailun siirtämisestä keskustellaan lajipäällikön kanssa.
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5. Suunnitelma, kilpailun peruminen
• Mikäli kilpailua ei pystytä toteuttamaan millään edellisellä suunnitelmalla kilpailu perutaan.
• Mikäli kilpailu perutaan kilpailun järjestävän seuran taholta, ei osallistumismaksua peritä.
Järjestävä seura voi kuitenkin periä 15 € toimistomaksun per lasku.
• Kilpailun perumisesta keskustellaan ensin lajipäällikön kanssa ja ratkaisu kilpailun
perumisesta tehdään yhdessä liiton kanssa.

Kilpailujen peruutusmaksut
Ilmoittautumisen voi perua ilman maksua ilmoittautumisajan puitteissa. Myöhemmistä peruutuksista
vaaditaan lääkärintodistus. Tällöin voidaan periä myös majoitus-, ruokailutilauksista tms. aiheutuneiden
kulujen lisäksi 15 € peruutusmaksu / lasku. Jos urheilija jättää osallistumatta kilpailuun perumatta
ilmoittautumistaan tai ilman lääkärintodistusta, voidaan periä koko ilmoittautumismaksu.
Kilpailun peruuntuessa kokonaan järjestäjä hyvittää osallistumismaksujen laskut, mutta on voi periä
toimistokuluja 15 €/hyvityslasku.
Tartuntatauteja koskevan yleisohjeen mukaan sairaana ei osallistuta kilpailuihin. Mikäli ilmenee vähäisiäkin
koronavirukseen sopivia oireita, tulee hakeutua testiin. Koronatesti toimii myös perumisen perusteena, mutta
tällöin voidaan periä myös majoitus-, ruokailutilauksista tms. aiheutuneiden kulujen lisäksi 15 €
peruutusmaksu samoin kuin lääkärintodistuksella peruttaessa toimitaan.
Suoritusjärjestys
Kilpailut suositellaan vietäväksi läpi yhdellä tuomaripaneelilla. Tämän takia jokaiselle joukkueelle on
varattava 7–10 minuuttia aikaa per kilpailusuoritus.
Tuomarit
• Tuomaripaneelit suositellaan arvottavaksi kilpailua edeltävänä päivänä ja ilmoittamaan paneelit
tuomareille sähköpostitse.
• Hybridi- tai virtuaalikilpailun toteuttamisesta tulee ohjeistaa tuomareita etukäteen.
• Hybridi-kilpailussa seurojen tuomarit tuomaroivat suoritukset kilpailupaikalla.
• Virtuaalikilpailussa seurojen tuomarit tuomaroivat suoritukset etäyhteydellä.
JV erillisohjeet, joita noudatetaan liiton yleisohjeiden lisäksi, osittain tai kokonaan etänä
toteutettavissa JV cup-kilpailuissa keväällä 2021:
•
•

Joukkueiden osallistumismaksu säilyy ennallaan, vaikka he osallistuisivat kilpailuun videolla tai
suoratoiston kautta etänä.
Kilpailun siirtyminen virtuaalitoteutukseen ei ole peruste osallistumismaksun palautukselle.
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•
•
•
•

•
•
•

Joukkueiden on etukäteen valmistauduttava kuvaamaan kilpailusuoritus 5 arkipäivää ennen kilpailua
videolle.
Kilpailunjärjestäjä voi antaa oman erillisohjeistuksen käyttämästään
teknologiasta/suoratoistopalveluista.
Virtuaalikilpailuissa tai osittain etänä toteutettavissa kilpailuissa ei huomioida rajanylityksiä.
Kilpailusarjan, jossa osa joukkueista osallistuu kilpailuun etänä suoratoiston kautta,
suoritusjärjestystä voidaan muuttaa lajipäällikön suostumuksella vielä kilpailua edeltävänä iltana
ennen kello 20. Muutoksista tulee ilmoittaa kaikille sarjan joukkueille viimeistään tuolloin. Muutettu
kilpailujärjestys julkaistaan myös Kisanetissä.
Force majeure -tilanteessa noudatetaan JV-kilpailusääntöjä. Esimerkiksi kilpailupäivänä ilmenevä
yllättävä tekninen ongelma luetaan sellaiseksi.
Jos joukkue myöhästyy omasta suoritusajastaan teknisten ongelmien vuoksi, suoritus siirtyy
kyseisen kilpailusarjan viimeiseksi.
Cup-kilpailussa noudatetaan liiton ohjetta palkinnoista. Löydät sen täältä (Palkinnot).

Videokuvauksessa huomioitavaa:
• Joukkueen suoritus kuvataan seisomakorkeudelta (1,5 m- 2 m korkeudelta) ja edestä. Mikäli tämä ei
ole mahdollista etuviisto sallitaan. Kuvakulman ja etäisyyden tulee pysyä samana koko suorituksen
ajan. Kamera suositellaan kiinnittämään kamerajalkaan tai pitämään muuten vakaalla jalustalla
kuvauksen ajan.
• Joukkueen sisääntulo ja poistuminen kuvataan mukaan kilpailusuoritukseen.
• Kuvatessa/videolla ei voi kuulua kannustusta eikä huutoja taustalta.
• Kuvaustilassa on erittäin toivottavaa olla rauhallinen/yksivärinen taustaseinä.
• Virtuaalisissa JV Cup-kilpailuissa kilpailualustaksi suositellaan voimistelumattoa. Mikäli joukkueella
ei ole mahdollisuutta kilpailla voimistelumatolla, mikä tahansa muukin voimisteluun sopiva alusta
käy.
• Seurojen, joilla on käytössään kuvaamiseen sopivat harjoitustilat, toivotaan tarjoavan auttavaa
kättään sitä tarvitseville seuroille mm. matollisen harjoitustilan edullisella vuokraamisella.
• Uusimmilla puhelinmalleilla kuvanlaatu on parempi.
• Vikis-virtuaalikisajärjestelmän ohjeet löydät täältä.

