Kilpa-aerobicin lajiasiantuntijaryhmä tiedottaa
LARin vuoden viimeinen kokous pidettiin 10.12.2020. Ohessa tiedote päätöksistä, sääntötarkennuksista ja
muista käsitellyistä asioista.
1. Ikäraja tuomaripaneeliin on päätetty muutettavan 18-vuotiaasta 15-vuotiaaseen. Liiton
tuomarikoulutuksiin saa osallistua 15 vuotta täyttäneet. Arvokilpailuissa LAR edelleen kutsuu
tuomarit rankingin mukaan.
2. Kilpasarjojen kevään Cup-kiertue. Keväällä 2020 järjestetään kilpasarjojen oma cup-kiertue (2.-6.
luokat sekä AeroDance). Ollakseen mukana kilpailussa Cup-mestaruudesta, tulee voimistelijan
osallistua kevään aikana vähintään kahteen lajin kilpailuun, joita ovat Aerobic Cupit, SM- ja
kilpasarjojen liiton mestaruuskilpailut sekä Voimistelupäivät. Cup-kiertue huipentuu
Voimistelupäivillä, jossa jaossa on 1,5 kertaiset pisteet. Kilpailuista kertyvät pisteet ovat samat kuin
SM-sarjojen Cup-mestaruudessa. Kertyneet pisteet lasketaan kahdesta parhaasta kilpailusta.
Jokaisen sarjan paras palkitaan kiertävällä Cup-palkinnolla.
Kuopion Voimistelupäivillä 5.-7.6. alustavan aikataulun mukaan kilpa-aerobicin kisapäivä on lauantai.
Kaikki oikeudet aikataulumuutoksiin pidätetään. Kilpailualustana on lajin oma parketti.
3. Kilpailujen valintakriteerit julkaistaan vielä joulukuun aikana. Osaksi kriteereitä liitetään myös
Gymnasiad-kilpailut.
4. Maailmancup valinnat ja kilpailijaranking. Tarkennus siihen, miten kilpailijarankingit lasketaan
kilpailuihin. Nettisivuilla nähtävillä olevat kisat ja niiden laskentatapa pysyvät samana. Jos urheilija
on lähdössä keväällä maailmancupiin, lasketaan ranking edelliseltä syksyltä. Jos kilpailut ovat
syksyllä, lasketaan ranking tuolloin edelliseltä keväältä. Tämä käytäntö otetaan tällaisenaan voimaan
vuoden 2020 syksystä lähtien.
5. Selvennys SM-sarjan Cup-kiertueen palkitsemisiin. Jos cup-kilpailuja on vuoden aikana kuusi, on
niistä osallistuttava vähintään neljään. Jos cup-kilpailuja on vuoden aikana viisi, tulee osallistua
vähintään kolmeen kilpailuun. Jos kilpailuja on käytynä enemmän kuin vaadittava määrä, valitaan
näistä kilpailuista kolme tai neljä parasta riippuen siitä, onko kyseisenä vuotena yhteensä viisi vai
kuusi cup-kisaa.
6. Päivityksiä tuomarisääntöön
•
•

Tuomarivelvoitteen minimi: LAR toivoo, että seurat ilmoittavat kilpailuihin ensisijaisesti
tuomareita, jotka ovat käytettävissä kilpailussa vähintään puoli päivää.
Vuokratuomarin esteellisyys ja arvonta: vuokratuomari katsotaan lähtökohtaisesti
esteelliseksi sekä omaan kotiseuraan että vuokranneeseen seuraan. Jos tuomareista on
pulaa ja kilpailun läpiviennin kannalta tätä ei voida toteuttaa, katsotaan vuokratuomari aina
kuitenkin esteelliseksi omaan kotiseuraansa.

•

•

•
•
•

Päätuomari palauttaa aina koontilomakkeen. Päätuomari on velvollinen palauttamaan
koontilomakkeen lajipäällikölle kilpailujen jälkeisenä maanantaina. Lomakkeessa näkyy
kaikki paneelin tuomarit, suoritusjärjestys, tuomarien alkuperäiset pisteet sekä mahdolliset
muutetut pisteet ja perustelut muutokselle. Tämä lomake päivitetään ja lisätään lajin sivuille
muiden tuomaripapereiden kanssa ennen kilpailukauden alkua.
Lajin pelisäännöt. Myös tuomarit ovat velvollisia noudattamaan kilpa-aerobicin
pelisääntöjä. Jos tuomari on itse kokenut tai todistanut epäasiallista käytöstä esimerkiksi
tuomaripaneelissa, muualla kilpailussa tai koulutuksissa, on hän velvollinen ilmoittamaan
siitä liittoon.
Brevet-tuomareiden arvonta. Muissa, kuin arvokilpailuiden karsinnoissa tai arvokilpailuissa
päätuomarin arvonnassa ovat mukana kaikki Brevet-tuomarit (SM-sarjojen kilpailut).
Kilpasarjoissa päätuomarin arvonnassa ovat ensisijaisesti mukana kaikki SM-tuomarit.
Varjotuomarointi. Jos 3-tason (eli SM-tason) tuomari ei ole ehtinyt tehdä varjotuomarointia,
voi hän silti toimia SM-tason tuomarina muissa kuin uusissa (päätuomari ja vaikeus)
rooleissa.
Tuomariworkshopit. Jotta tuomari voi toimia kisakaudella tuomarina, tulee hänen osallistua
tuomariworkshopiin tai katsottava tallenne jälkikäteen. Workshopit ovat maksuttomia ja
niissä on etäosallistumismahdollisuus. Tallenteen jälkikäteen katsoneille tulee
palautettavaksi lyhyt tehtävä koskien jotain keskusteltua aihetta.

7. Vuoden 2020 seurafoorumipäivä
• lajin seurafoorumi 5.9.2020, paikka tiedotetaan myöhemmin.
• niiden lajien kokous, joiden hallituksen mandaattipaikat katkolla → syyskuu 2020
seurakokous (hallitusehdokkaan valinta) ajankohta tiedotetaan erikseen
8. Poikkeuslupa-anomukset. Ennen kisaviikonloppua tehtävät anomukset lähetetään lajipäällikölle
osoitteeseen laura.salo@voimistelu.fi. Kisaviikonlopun aikana voi anomuksen jättää kisassa läsnä
olevalle LARin edustajalle.
9. Ylimääräinen SM-tuomarikoulutus. Seuroista on toivottu paljon 3-tason tuomarikoulutusta.
Sellainen järjestetään Varalassa 8.-9.2.2020. Koulutus toteutuu, jos osallistujia on vähintään 5.

10. Tiedotteet ja materiaalit. Lajiasiantuntijaryhmän tiedotteet, seuratiedotteet sekä seurafoorumeiden
materiaalit löytyvät voimistelu.fi → Kilpa-aerobic → Lajiasiantuntijaryhmä
11. Kaikki muutokset ja sääntötarkennukset tullaan päivittämään nettisivuille, ohjeisiin ja
sääntöihin tammikuun aikana.

Kiitos kuluneesta kaudesta! Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta toivottaa kilpa-aerobicin
lajiasiantuntijaryhmä!

