Päivitykset kilpa-aerobicin kansalliseen kilpailujärjestelmään – ND-sarja ja sarjojen nimet
Kansallisiin sääntöihin tullaan tekemään tarkennuksia ja päivityksiä. Suurimmat muutokset koskevat nykyistä
ND-sarjaa ja SM-sarjojen nimiä. Tässä esitetyt muutokset astuvat voimaan ja ovat käytössä kevään 2021
ensimmäisessä kilpailussa 10.4.2021.
ND-sarja
Nykyinen ND-sarja tullaan jakamaan kahteen osaan, 8-9 -vuotiaisiin ja 10-11 -vuotiaisiin. LAR on päättänyt
myös, että sarjojen nimien kansainvälisistä etuliitteistä luovutaan. Tällä halutaan tehdä lajin sarjojen nimet
ymmärrettävämmäksi myös aerobicin ulkopuolelle. Jatkossa puhutaan sarjoista esim. ”8-9v. ryhmät” tai ”910v. yksilö tytöt”.
Kilpasarjojen luokat pysyvät ennallaan, paitsi 2. luokka, josta luovutaan kokonaan. Alin luokka kilpasarjoissa
on jatkossa 3. luokka, jonka alaikäraja on 9v. 3. luokassa voi kilpailla yksilösarjassa ja joukkuesarjassa kuten
nytkin.
8-9 vuotiaissa kilpailtavat sarjat ovat pari, joukkue ja ryhmä, eli ei yksilöä. 10-11 -vuotiaissa kokoonpanojen
lisäksi mukana myös yksilö tytöt ja yksilö pojat. Jos kokoonpanossa on eri ikäisiä voimistelijoita, kilpailee
kokoonpano enemmistön iän mukaisessa sarjassa. Esimerkiksi, jos joukkueessa on kaksi 9 vuotiaista ja yksi
10-vuotias, kilpailee kokoonpano tuolloin 8-9 – vuotiaiden sarjassa.
8-9v. sarjassa, jossa kokoonpanon koko poikkeaa joukkueen tai ryhmän voimistelijamääristä 3-5
voimistelijan välillä, voi laittaa poikkeusanomuksen lajiasiantuntijaryhmälle.
Sarjoissa olevat säännöt ovat nykyiset ND säännöt:
•
•
•

Molemmissa, 8-9 -vuotiaissa ja 10-11 -vuotiaissa käytetään Coden mukaisia sääntöjä. 8-9v. sarjassa minimissään 4 liikettä ja maksimissaan 6 liikettä.
8-9v. sarjassa kategoriat, ei pistesijoja. Kaikki ensimmäisen kategorian voimistelijat palkitaan. LAR
tarkistaa ja tiedottaa kategorioiden pisterajat erikseen.
Aiemmin käytössä olleesta 2. lk kirjallisesta palautteesta luovutaan kokonaan.

Leiritoiminta
Tämä lasten sarjojen uusi jako näkyy myös rinkileireissä. Seuraavalla rinkikaudella jatkaa yksi Minirinki,
Minitalentti, jossa voimistelijoiden ikä on 10-11v. Rinkileirien rinnalle tullaan järjestämään avointa keskitettyä
liittovetoista leiritystä. Avoimen leirityksen aloittamisesta ja muista yksityiskohdista tiedotetaan erikseen
samoin kuin rinkileirien valintakriteereistä ja seuraavista leiriajankohdista ja hinnoista.
SM-sarjat
SM-sarjojen uudet nimitykset astuvat voimaan 1.3.2021. Nimet muuttuvat seuraavasti:
AG1 → 12-14v (tytöt/pojat)
AG2 → 15-17v. (tytöt/pojat)
SEN → aikuiset (naiset/miehet).

