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Kilpa-aerobicin lajiasiantuntijaryhmä tiedottaa
1. MM-kilpailut siirtyvät vuoteen 2021. Kilpa-aerobicin MM-kilpailut siirtyvät samalle vuodelle kuin EMkilpailut. Tarkka ajankohta on vielä auki. Ensi vuoden arvokilpailujen valintakriteereiden osalta tullaan
pitämään syksyllä avoin seurafoorumi.
2. Valmentajien etävalmennuksen tueksi lisäkoulutusta. Voimisteluliitto järjestää ja tukee valmentajien
etävalmennustyötä. Lisätietoa näistä koulutuksista löytyy täältä:
Valkkukahvila: https://www.voimistelu.fi/fi/Uutiset-jamateriaalit/Uutishuone/Artikkeli/ArticleId/3329?Return=106https://www.voimistelu.fi/fi/Uutiset-jamateriaalit/Uutishuone/Artikkeli/ArticleId/3329?Return=106
3. Valmentajien oma whatsapp-ryhmä. Suunnitteilla on seurojen valmentajille kanava, jossa voidaan
nopeasti jakaa tietoa, kysyä apua ja tiedottaa esimerkiksi leiriasioihin liittyen. Jos haluat, että sinut
lisätään Kilpa-aerobicin valmentajien WA-ryhmään käy jättämässä tietosi tänne:
https://my.surveypal.com/KA_WA_ryhma
4. Rinkitoiminnan loppuvuosi. Kilpa-aerobicin rinkivalintojen valintakriteereissä on perusteellisen
tarkastelun jälkeen todettu puutteita ja epäjohdonmukaisuuksia, jotka ovat johtaneet epäselvyyksiin
rinkivalinnoissa. Lajiasiantuntijaryhmä ja valmennuksen työryhmä pahoittelee suuresti tapahtunutta.
Vuoden kaksi seuraavaa leiriä toteutuvat seuraavin muutoksin:
•

•

•
•
•

Eliterinki sekä Talentti A ja Talentti B leirien kesto, sisältö ja hinta tullaan yhtenäistämään.
Ringit ovat samantasoisia ja niiden sisällöt tuodaan keskenään niin lähelle toisiaan, kuin se
on mahdollista. Kaikkien leirien pituus on kesän ja joulukuun leireillä 1 vrk. Tämä tarkoittaa
sitä, että kesän leirillä Eliten leiriajankohta on 27.-28.7. Talenttien leirit kuten aiemminkin.
Eliteringin hinta muutetaan samaksi vastaavaksi Talenttien kanssa:
• Leiri 1 vrk
• Voimistelijat 130€, kesän kv-leiri 140€ (ilman majoitusta -20%)
• Valmentajat 55€ (ilman majoitusta -20%)
Joulukuussa ei ole erillistä KV-leiriä Elitelle
Koska ringit ovat loppuvuoden uusien rinkien muodostamiseen asti saman tasoiset
keskenään, kantavat ringit loppuvuoden ajan nimiä Elite AG1-SEN (vanha Eliterinki), Elite
Elite yli 15 v. (vanha Talentti B) ja Elite 12-14 v. (vanha Talentti A).
Koska SM-kilpailut siirtyvät Minien leiriviikonlopulle 27.-29.11. siirtyvät joulukuun leirit
seuraavasti:
• 4.-5.12. Minielite
• 5.-6.12. Minitalentti
• 7.-8.12. Elite AG1-SEN huom päivät ma-ti! (vanha Elite)
• 11.-12.12. Elite 12-14 v. (vanha Talentti A kuten aiemminkin)
• 12.-13.12 Elite yli 15 v. (vanha Talnetti B kuten aiemminkin
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5. Seurafoorumi valmennuksen teemalla järjestetään perjantaina 29.5. klo 18-19.30
• Seurafoorumissa haetaan pohjaa valmennuksen strategiasuunnittelun pohjaksi.
• Aiheet: Rinkien valintakriteerit vuodelle 2021, merkkijärjestelmä, urapolun päivitystyö
• Ilmoittautuminen 21.5. asti: https://my.surveypal.com/KA_valmennuksen_seurafoorumi

6. Tarkennuksia syksyn 2020 kilpailukauteen
• kaikissa kilpailuissa on syksyllä poikkeuksellisesti luokkanousuarvo
• syksyllä 2020 saatujen nousupisteiden mukaan voi nousta seuraavaan sarjaan joko samalla
kisakaudella tai viimeistään keväällä 2021
• Jos voimistelija nousee SEN-sarjaan syksyn 2020 aikana, ei samalla kilpailukaudella putoa
alempaan sarjaan vaikkei minimipisterajaa olisi saavuttanutkaan (poikkeus vain 2020
syksyllä)
• Päivitetyt nousupisterajat ilmoitetaan elokuun lopussa lajiasiantuntijaryhmän
toiminnansuunnittelun jälkeen

Voimisteluterveisin,
Kilpa-aerobicin lajiasiantuntijaryhmä

Kilpa-aerobicin lajisivu: https://www.facebook.com/groups/391063454775011/
Kilpa-aerobicin tuomarit: https://www.facebook.com/groups/2327233960860478/
Voimistelun seuratoimijat: https://www.facebook.com/groups/seuratoimijat/

