Päätös 8–10 ja 10–12-vuotiaiden, SM 12-14vuotiaiden ja harrastesarjojen kilpailukaudesta
syksylle 2021
8–10-vuotiaiden, 10–12-vuotiaiden ja harrastesarjojen joukkueilta kartoitettiin mielipidettä
välinekaudesta kyselyllä huhtikuun lopussa. Joukkueiden toiveissa oli eroja, mutta
selkeästi nousi halu kilpailla syksyllä välineellä. Lajin kehittämisryhmä on tehnyt päätöksen
syksyn kilpailukaudesta.

Kysely syksyllä 2021 8-10v. / 10-12v. / harrastesarjoissa kilpaileville joukkueille 30.4.2021.
Vastauksia yhteensä 113kpl.
8–10-vuotiaat välinekausi syksyllä 2021. Välinesarjassa väline on vapaavalintainen –
naru, pallo tai vanne
10–12-vuotiaat välinekausi syksyllä 2021, parittomina vuosina välineenä pallo.
SM 12-14-vuotiaat sekä vapaa-, että välinesarja syksyllä 2021. SM 12-14-vuotiaiden
vapaaohjelman mestaruuskilpailut järjestetään 9.-10.10.2021. Tämän jälkeen sarjassa
kilpailevat joukkueet voivat valita kilpailevatko loppukauden vapaa- vai välineohjelmilla. Ne
kilpailut, jossa on tarjolla SM 12-14-sarja on joukkueen mahdollista osallistua joko vapaatai välinesarjaan.
Harrastesarjat yli 12-vuotiaat välinekausi syksyllä 2021.
Kilpasarjojen välinekausi alkaa aiemman tiedotteen mukaan 11.10.2021.
Syksyn kilpailukalenteri pyritään vahvistamaan viimeistään kesäkuussa, seuraa
kilpailukalenteria Kisanetistä.

Joukkueiden valinta MM-kotikilpailuiden yhteydessä
järjestettävään IFAGG:n B-kategorian kilpailuun
Joukkueet voivat hakea edustusoikeutta kilpailuun sähköisellä hakulomakkeella, joka
julkaistaan syyskuussa. Lomake sulkeutuu 10.10.2021. Tarkemmat valintakriteerit
julkaistaan lomakkeen julkaisun yhteydessä.

Lajin kehittämisryhmä valitsee edustusoikeuden saavat joukkueet 11.10.2021 alkavalla
viikolla.

SM 12-14 ja kilpasarjan 12–14-vuotiaiden
valtakunnallinen kilpailu 12.-13.6.2021
Joukkuevoimistelun valtakunnallinen kilpailu 12-14 kilpa- ja SM-sarjoille järjestetään
virtuaalisena 12.-13.6.2021. (Ei mestaruusarvoa). Kilpailun järjestää Tampereen Työväen
Naisvoimistelijat.

Joukkuevoimistelun SM- kilpailut 12.-13.6.2021
Yhteisten SM-kilpailujen perutuksen takia joukkuevoimistelun SM-kilpailut on siirretty
kesäkuulle. Joukkuevoimistelun SM-kilpailut nuorten ja naisten sarjoille järjestetään
Tampereella 12.-13.6.2021. Kilpailun järjestää Tampereen Sisu. Mikäli rajoitukset estävät
kilpailutapahtuman järjestämisen suunnitellussa ajankohdassa, siirretään kilpailu
syyskaudelle.
Tuomareita pyydetään ilmoittautumaan kilpailuun Kisanetissä 28.5.2021 mennessä.

Tuomariohjeen päivitys
Tuomariohjeeseen on hyväksytty päivitykset kohtaan: Tuomarit kansainvälisissä
kilpailuissa. Muutoksilla haluttiin tarkentaa tuomareiden valintaperusteita kansainvälisiin
kilpailuihin.
Tuomariohje luettavissa täältä.

WC&CC ja IFAGG Championship Sofia, Bulgaria
25.–27.6.2021 edustusoikeuden siirto
25.-27.6.2021 Bulgariassa järjestettävään WC- kilpailuun ja IFAGG Championship
kilpailuun valitaan naisten joukkueet valintakilpailulla 8.5.2021. Valintakilpailun järjestää
Olarin Voimistelijat JV Cup-kilpailun yhteydessä. Valintakilpailu toteutetaan
virtuaalikilpailuna, jossa joukkueilla on yksi näyttö. Naisten sarjassa joukkueet valitaan
tulosjärjestyksessä kilpailuun. Joukkueet 1.–4. saavat paikan kilpailuun. Tasatilanteessa
käytetään IFAGG:n Choice of Finalist menettelyä.
Liiton hallituksen päätöksen mukaan nuorten joukkueita ei tulla lähettämään CC-kilpailuun
eikä IFAGG Championship -kilpailuun kesäkuussa.

Naisten sarjan edustusoikeus ei siirry tulosjärjestyksessä eteenpäin, mikäli joukkue
valintakilpailun tulosjärjestyksessä sijoilta 1.-4. ei ota kilpailupaikkaa vastaan.

