Kilpa-aerobicin kuukausitiedote 4/2018

Kilpa-aerobicin viestintä
Voimisteluliiton viestintätiimissä on aloittanut Lotta Aronen, joka hoitaa kilpa-aerobiciin liittyvää viestintää.
Lotta työskentelee yhdessä lajipäällikön kanssa ja hänen työnkuvaansa kuuluu muun muassa SM- ja kvkisojen tiedotteiden ja uutisten tekeminen, sekä muut lajin uutiset, jotka suunnitellaan yhdessä lajipäällikön ja
viestinnän kanssa. Jotta myös kv-kisoista saataisiin ajankohtaista uutisointia, toivon, että kisapaikalla olijat
päivittäisivät urheilijoiden kommentteja, kuvia sekä tuloksia aktiivisesti lajipäällikölle sekä Lotalle suoraan.
Lotan tavoittaa osoitteesta lotta.aronen@gmail.com.
Cup 2 ja poikkeusluvat
Kuten aiemminkin, SM-kisoihin osallistumisen edellytyksenä pidetään Cup 2 kilpailuun osallistumista. Jos
urheilija sairastumisen tai muun esteen vuoksi ei tähän kilpailuun voi osallistua, tulee poikkeuslupaanomukset olla jätettynä viimeistään lauantaina 21.4 klo 18.00 mennessä.

Tuomariseminaari peruttu sairastapauksen vuoksi
Valitettavasti Cup 1 -kilpailun yhteydessä järjestettävä Sergio Garcian tuomariseminaari on jouduttu
perumaan sairastumisen vuoksi. Asiasta on tiedotettu jo aiemmin seuroja sekä osallistujia. Uutta seminaaria
kaavaillaan syksyksi.
Kysely urheilijoille ja valmentajille
LARin osaamisen kehittämisen alatyöryhmä tulee toteuttamaan kevään aikana kaikissa seuroissa kyselyn
urheilijoille ja valmentajille. Kyselyn tulosten pohjalta valmennuksen työryhmä tulee suunnittelemaan ja
uudistamaan leiritystoiminnan.
Voimistelupäivät 2018
Voimistelupäivien ilmoittautuminen on käynnissä. Late Birds -ilmoittautuminen on 15.4 asti. Kilpailujen
aikataulut vahvistetaan ilmoittautumisten päätyttyä. Kilpa-aerobicin osalta ND Mestaruuskilpailut kisataan
lauantaina ja Stara sunnuntaina. Tämän hetkinen info kilpailua koskien löytyy Kisapalvelusta, jossa
ilmoittautuminen tapahtuu. Tämän lisäksi jokaisen seuran oma Gymppi hoitaa kaikille osallistujille
osallistujapassin. Kilpailun hintana on passin hinta (hinnasto
http://gymnaestrada.fi/fi/Osallistujat/Osallistujapassit). Tarkennus osallistujamaksuista: yhden päivän hinta
esimerkiksi 7-16 -vuotiailla on 40 euroa ja tämä maksu kattaa kaikki kyseisen päivän kilpailut. Jos
kysymyksiä ilmenee koko tapahtumaan liittyen, voi tiedusteluja laittaa osoitteeseen
gymnaestrada@voimistelu.fi

FIG sääntötarkennukset
FIGiltä tuli vielä sääntötarkennuksia, jotka astuvat välittömästi voimaan. Tässä linkki tiedotteeseen.
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.figgymnastics.com%2Fsite%2Ffiles%2Fpage%2Feditor%2Ffiles%2FAER%2520NSL%25203%2520Updated%
252027-March%25202018-e.pdf&h=ATPKyJXEZC6oH63CT5qvZ2szKhEPaqhN9deVWbM1riOlUajGFbx8MiANSzo6YJ0WaTdvrnpVLx13eDkkeEqpxHpIapLy9WEn1oDoGKqf7iIaWNg8
A

2. luokan muuttunut tuomarointi
LAR on tehnyt muutoksia 2. luokan tuomarointiin. Lisäyksenä ovat tulleet vapamuotoiset sanalliset
arviointilomakkeet. Tässä linkki tiedotteeseen koskien muutoksia sekä lomakkeet. Uusi tuomarointi otetaan
käyttöön Cup 1 -kilpailussa.
https://www.voimistelu.fi/fi/Uutiset-jamateriaalit/Uutishuone/Artikkeli/ArticleId/2039?ArticlesCategories=13&Return=102
Lomakkeet:
https://www.voimistelu.fi/Portals/0/Kilpa-aerobic/Dokumentit/Kilpa-aerobic_2lk%20arviointilomake_pdf.pdf

Mukavaa kevään jatkoa sekä tsemppiä alkavaan kisakauteen!
Voimistleuterveisin,
Laura Salo
Lajipäällikkö

