Valintamenettely naisten ja nuorten sarjoissa WC&CC kilpailuun 25.-27.6.2021 Sofia,
Bulgaria

25.-27.6.2021 Bulgariassa järjestettävään WC&CC- kilpailuun valitaan nuorten ja naisten
joukkueet valintakilpailulla 8.5.2021. Valintakilpailun järjestää Olarin Voimistelijat JV Cupkilpailun yhteydessä. Valintakilpailu toteutetaan virtuaalikilpailuna, jossa joukkueilla on yksi
näyttö. Sekä nuorten että naisten sarjassa joukkueet valitaan tulosjärjestyksessä
kilpailuun. Joukkueet 1.–4. saavat paikan kilpailuun. Tasatilanteessa käytetään IFAGG:n
Choice of Finalist menettelyä.
Kilpailukutsu päivitetään Kisanetiin pian.
Yli 14-vuotiaiden kilpasarjan mestaruuskilpailut 21.-22.5.2021 ja 12–14 kilpasarjan
mestaruuskilpailut Voimistelupäivillä 11.-13.6.2021
Lajin kehittämisryhmä on päättänyt, että yli 14-vuotiaiden kilpasarjan mestaruuskilpailuissa
21.-22.5.2021 ja Voimistelupäivien 11.-13.6.2021 yhteydessä järjestettävässä 12–14
kilpasarjan mestaruuskilpailuissa järjestetään vain yksi näyttö. Kilpailuissa ei siis ole
finaaleita.
Kysely joukkuevoimistelun kilpasarjan joukkueille
Lajin kehittämisryhmä toivoo kilpasarjan joukkueita vastaamaan kyselyyn. Kyselyllä
kartoitetaan tietoa joukkueiden harjoittelusta tänä poikkeuksellisena keväänä ja
joukkueiden mielipidettä/toiveita kevään mestaruuskilpailuista ja syksyn välinekaudesta.
Kyselyn tuloksia käytetään päätöksenteon taustamateriaalina lajin kehittämisryhmän
tehdessä kilpasarjan joukkueita koskevia päätöksiä kilpaluista.
Lajin kehittämisryhmä tekee päätöksen kevään mestaruuskilpailuiden toteutuksesta
huhtikuun aikana ja syksyn välinekaudesta toukokuun alussa.

Kyselyyn vastataan joukkueittain ja vastausaikaa on 5.4 kello 23.59 asti.
Kyselyyn pääset vastaamaan tästä.
17.4.2021 Valintakilpailun erillisohje joukkueille Koronasta johtuvaan videonäyttöön
Erillisohje joukkueille Koronasta johtuvaan videonäyttöön on luettavissa täältä.

8–10-sarjan kunniamaininnat
8–10 -sarjassa jaetaan sääntöjen mukaan kolme kunniamainintaa tuomariston valitsemille
joukkueille. Kunniamainintojen kriteerit on laadittu etukäteen. Keväällä on käytössä kaksi

kunniamainintaa, jotka jaetaan kolmelle joukkueelle (toinen kunniamaininnoista jaetaan
siis kahdelle eri joukkueelle).
Kilpailuissa jaettavat kunniamaininnat 8-10 sarjassa:
1) Suorituksessa näkyy ilo ja innostus sekä lajista nauttiminen.
2) Voimistelussa näkyy ikätasolle monipuolinen sekä puhdas lajitekniikka ja
perusvoimistelu on hyvällä tasolla

Kysely joukkuevoimistelun SM-sarjan joukkueille (Lisätty kysely uutiseen 30.3.2021)
Voimistelun kaikkien lajien yhteiset SM-kilpailut siirtyvät vallitsevan koronavirustilanteen
vuoksi vuoteen 2023, lue lisää uutisesta täältä. Lajin kehittämisryhmä toivoo SM-sarjan
joukkueita vastaamaan kyselyyn. Kyselyllä kartoitetaan joukkueiden mielipidettä/toiveita
SM-kilpailuiden ajankohdasta. Kyselyn tuloksia käytetään päätöksenteon
taustamateriaalina lajin kehittämisryhmän tehdessä päätöksen kilpalun ajankohdasta.
Kyselyyn vastataan joukkueittain ja vastausaikaa on 5.4 kello 23.59 asti.
Kyselyyn pääset vastaamaan tästä.
Kuva: Ville Kaakinen

