LAR tiedottaa 08/2020
Tässä Joukkuevoimistelun ajankohtaisia tietoja. Viestiä toivotaan jaettavaksi laajalla jakelulla.

EM- ja MM-kilpailujen valintamenettelyn muutokset (VARin
vahvistettavana)
EM-kilpailujen valintakilpailu 31.8.2020 on peruttu Voimisteluliiton hallituksen päätöksellä 16.6.2020.
Uutisointi 17.6.2020 Voimisteluliiton nettisivuilla. Valintakilpailu EM- ja MM-kilpailuihin järjestetään
Vantaalla 26.9.2020. Voimisteluliitto noudattaa valtion matkustukseen liittyviä linjauksia ja ohjeita sekä
matkustusrajoituksia. Nuorten ja aikuisten osalta liitto ei suosittele ulkomailla kilpailua. Poikkeuksena ovat
arvokilpailut sekä Tokion Olympialaisten karsintoihin valmistavat ja liittyvät kilpailut. Voimisteluliitto
aloittaa matkajärjestelyt vasta siinä vaiheessa kun ko. maahan on molemmilta mailta matkustuslupa.
EM- ja MM-kilpailujen naisten ja nuorten sarjojen edustajien valinnaksi järjestetään valintakilpailu
26.9.2020 Vantaalla. Valintakilpailu on yksipäiväinen kilpailu, jossa joukkueilla on 2 näyttöä valintakilpailun
aikana (näyttö=1 kilpailuohjelman suoritus). Tulosjärjestyksessä (yhteenlasketut ensimmäisen ja toisen
näytön yhteispisteet) valitaan EM-kilpailuihin naisten ja nuorten sarjoihin neljä joukkuetta ja MMkilpailuihin naisten ja nuorten sarjoihin kolme joukkuetta kumpaankin sarjaan.
Mikäli joukkue on koronasta johtuvista syistä (esim. useita sairastumisia) estynyt osallistumasta
valintakilpailuun, joukkue voi pyytää mahdollisuutta videoarviointiin. Tällöin joukkueen tulee toimittaa
lajipäällikölle korkeintaan kolme viikkoa vanha kuvatallenne kilpailuohjelman suorituksesta ennen
valintakilpailun alkua. Valintakilpailun tuomaristo arvioi joukkueen suorituksen kuvatallennetta käyttäen.
Tasatilanteessa tulosjärjestys ratkaistaan IFAGG:n Choice of Finalist menettelyllä laskennan alkaen
ensimmäisen näytön osa-aluepisteistä jatkuen seuraavan näytön osa-aluepisteisiin kunnes tulosjärjestys
selviää.
Lajiasiantuntijaryhmä pidättää oikeuden muutoksiin ja esimerkiksi sairastumis- ja loukkaantumistapauksissa
tilanne katsotaan tapauskohtaisesti Suomen parhaan menestyksen saavuttamiseksi ko. kisoissa.

IFAGG kilpailukalenteri 2021
Alustavan informaation mukaan IFAGG kilpailukalenteri 2021 on seuraava
IFAGG Competition Calendar 2021 (A-category – WC, CC)
World Cup I and Challenge Cup I March 11.-14.
World Cup II and Challenge Cup II April 15.-18.
World Cup III and Challenge Cup III May 20.-23.
World Cup IV, Finals and Challenge Cup IV Finals October 21.-24.
World Championships, Junior World Championships and IFAGG Trophy November 18.-21. in Lido di Jesolo,
Italy (confirmed in GA 2018)
Osakilpailujen järjestäjiä ei ole julkaistu.

Kotimaan kilpailuhaku syksylle 2021 aukeaa 1.9.2020

Kilpailuhaku syksyn 2021 kilpailujärjestäjien osalta on avoinna 1.-30.9.2020. Kilpailujärjestäjät julkistetaan
lokakuun 2020 loppuun mennessä. Kilpailujen sarjat päivitetään Kisanettiin myöhemmin.

Päivitetty tuomariohje
Tuomariohje on päivitetty ja löytyy nettisivuilta. Tuomariohjeeseen on liitetty toimintaohje tuomarikortin
voimassaolosta. Tuomariohje astuu voimaan heti pois lukien tuomarikortin voimassaoloa koskeva kappale,
joka astuu voimaa 1.1.2021.

Joukkuevoimistelun sääntöpäivitykset
Tuomaritiimi on tehnyt sääntöpäivityksiä 10-12-vuotiaiden, 12-14-vuotiaiden SM-sarjan sekä kilpa-ja
harrastesarjojen sääntöihin. päivitetyt säännöt löytyvät nettisivuilta. Sääntöpäivitysten perehdytystilaisuus
tuomareille, valmentajille ja kaikille halukkaille järjestetään torstaina 27.8.2020 klo 18.00-20.00
Zoom/Teams-kokouksena. Linkki kokoukseen löytyy nettisivuilta.

Tavoitteena turvallinen voimistelutapahtuma - Lajikohtaisia täydennyksiä
ohjeistukseen
Voimisteluliiton 14.8.2020 julkaisemaa tapahtumaohjeistusta täydentämään on alle kirjattu
joukkuevoimistelun tapahtumia koskevia suosituksia
Tuomaripalaveri voidaan järjestää, mikäli 1-2 m turvaetäisyys toteutuu palaverille osoitetussa tilassa.
Tarvittaessa kilpailun järjestäjä voi suorittaa tuomariarvonnan ja tiedottaa tuomareita paneeleista.
Tuomaripöytien sijoittelussa tulee huomioida 1-2 m turvaetäisyys. Paneelien neuvotteluita varten etäisyys
katsomon ensimmäiseen riviin tulee olla riittävä tuomareiden keskustelun yksityisyyden takaamiseksi.
Tuomareiden ruokailu järjestetään kontakteja välttäen ja tarvittaessa tuomaripöytien ääressä ruokaillen.
Joukkueille suositellaan kilpailupaikalle saapumista aikaisintaan 1,5 h ennen omaa suoritusta. Mahdolliset
meikit ja kampaukset tulee valmistella ennen tapahtumapaikalle saapumista. Joukkue voi käyttää heille
osoitettua pukuhuonetta järjestäjän ilmoittaman ajan. Kilpailujen järjestäjä tarvitsee aikaa pukuhuoneen
desinfiointiin ennen seuraavan joukkueen saapumista.
Suosituksena on toteuttaa yhdensuuntainen kulku harjoittelu- ja kilpailualueelle ja sieltä pois.
Harjoittelualueelle suositellaan tehostettua valvontaa turvaetäisyyksien säilyttämiseksi joukkueiden välillä.
Kilpailusuorituksen jälkeen ei harjoitusalueelle palata.
Kilpailupaikalta tulee poistua mahdollisimman pian oman suorituksen jälkeen. Kilpailun järjestäjä voi
suunnitella vaihtoehtoisen tavan toteuttaa palkintojenjako, esimerkiksi virtuaalisesti. Palkintojenjaossa on
noudatettava turvavälejä.
Valmentajille ja seuroille suositellaan kilpailukalenterin rakentamista mahdollisuuksien mukaan lähialueen
kilpailuista. Kilpailun järjestäjille suositellaan toimivien käytänteiden jakamista tulevien kilpailujen
järjestäjillle.

Tuomarikurssit 3 & 4
Joukkuevoimistelun tuomarikurssit 3 ja 4 järjestetään syyskuussa 5.-6.9.2020 kurssi 3 ja 12.9.2020 kurssi 4.
Kursseille ilmoittautuminen on auki. Osallistuminen kurssille pyritään järjestämään etänä.
Ilmoittautuminen kurssi 3 ja kurssi 4.

