SÄÄNNÖT
YLEISTÄ
JunnuGym on luokkien 1-5 pojille tarkoitettu telinevoimistelun henkilökohtainen- ja
seurakilpailu. JunnuGym muodostuu kevään ja syksyn luokkakilpailuista, joille Suomen
Voimisteluliitto on myöntänyt JunnuGym-arvon.

JUNNUGYM OSAKILPAILUN ANOMINEN JA MYÖNTÄMINEN
JunnuGym osakilpailua haetaan, kun Suomen Voimisteluliitto julkistaa vuosittain haettavien
kilpailuiden listan. JunnuGym osakilpailuiden järjestämistä pyritään kierrättämään
hakijaseurojen välillä. Kilpailuiden järjestämisoikeuden myöntämiseen vaikuttaa seuran
aiempien kilpailuiden järjestämisen onnistuminen ja arvokkuus. Kilpailuiden järjestäjämisoikeuden myöntää asiantuntijaryhmä.

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU
Kaikissa luokissa henkilökohtaisia JunnuGym-pisteitä jaetaan 10 parhaalle seuraavasti:
1. sija = 10 pistettä
2. sija = 9 pistettä
. . .
10. sija = 1 piste
Pisteiden lukumäärä on riippumaton osanottajien lukumäärästä sarjassa. Jos kaksi
voimistelijaa saa saman sijoituksen, molemmat saavat saman pistemäärän, joka on sijojen
yhteinen pistemäärä jaettuna kahdella (esim. sijat 1, 2, 2 ja 4  pisteet: 10, 8,5, 8,5 ja 7
pistettä).
Henkilökohtaisiin lopputuloksiin lasketaan kuuden parhaan osakilpailun JunnuGym -pisteet.
Jos voimistelija nousee uuteen kilpailuluokkaan kesken JunnuGym-osakilpailukauden niin
vanhan kilpailuluokan pisteet jäävät sellaisenaan voimaan vanhassa kilpailuluokassa eikä
voimistelija saa pisteitä mukaansa uuteen kilpailuluokkaan.
Voimistelijan osallistuessa JunnuGym-osakilpailutapahtumassa maajoukkuekarsintakilpailuun, hän saa JunnuGym-pisteisiin vain ko. karsintakilpailussa ansaitsemansa JunnuGym-pisteet. Tällöin voimistelijalle ei myönnetä kyseisessä JunnuGym-tapahtumassa
omassa kilpailuluokassa mahdollisesti ansaittuja JunnuGym-pisteitä.

SEURAKILPAILU
Seurakilpailu on JunnuGym-kilpailujärjestelmän pääkilpailumuoto. Eniten seurapisteitä
kerännyt seura kruunataan kyseisen vuoden JunnuGym seuramestariksi. Kaikkien
JunnuGym kilpailuluokkien 10 parhaan voimistelijan JunnuGym-pisteet siirtyvät seurapisteiksi luokissa 1-5 (Nuoremmat ja vanhemmat). Seurakilpailun lopputulokseen lasketaan

kilpailuvuoden kaikkien osakilpailuiden tulokset.

ERILLINEN LUOKKAKOHTAINEN JOUKKUEKILPAILU
Jokaisessa JunnuGymin osakilpailussa kilpaillaan erillinen joukkuekilpailu luokittain
seuraavalla poikkeuksella:
 4. luokan kilpa/eliitti-sarjojen voimistelijat muodostavat seuroittain yhteisen ”4.
luokan” joukkueen.
 5. luokan nuoremmat/vanhemmat-sarjojen voimistelijat muodostavat seuroittain
yhteisen ”5. luokan” joukkueen.

Joukkue muodostuu seurakohtaisesti vähintään 3 voimistelijasta. Joukkueen
voimistelijoiden enimmäismäärää ei ole rajoitettu. Joka telineellä joukkueen pisteisiin
lasketaan kolmen parhaan voimistelijan pisteet ko. telineeltä. Joukkueiden palkitseminen on
esitetty ”palkinnot”-osiossa.
Joukkeet muodostetaan automaattisesti ilmoittautumisen yhteydessä seuroittain kussakin
kilpailuluokassa. Yhdistelmäjoukkueet eri seurojen välillä eivät ole sallittu. Luokkakohtaisten
joukkuekilpailuiden
sijoitukset
eivät
vaikuta
JunnuGymin
seurakilpailun
eikä
henkilökohtaisten kilpailuiden pisteisiin millään tavalla, vaan ne ovat täysin irrallisia ja
osakilpailukohtaisia.

KILPAILUVAATIMUS
Kaikissa kilpailuissa on ko. luokan luokkakilpailuiden säännöt. Poikien 1. ja 2. luokan
kilpailussa järjestävän seuran on tarjottava vähintään 2 remmirekkiä voimistelijoiden
telinekokeiluun. Lisäksi kilpailutapahtuma on suositeltavaa järjestää seuraavasti:

1. kilpailu
Aikataulu:
Luokat:
Tuomarimäärä:
2. kilpailu
Aikataulu:
Luokat:

Tuomarimäärä:

10.30-12.30
1. luokka
3. luokka
2 tuomaria jokaisen luokan jokaista telinekiertoryhmää kohden

14.00-16.00
2. luokka
4. luokka (kilpa + eliitti)
5. luokka (nuoremmat ja vanhemmat)
2 tuomaria jokaisen luokan jokaista telinekiertoryhmää
kohden. 5. luokassa on suositeltavaa olla 3 tuomaria /
tuomaripaneeli

Mikäli JunnuGym-osakilpailun ohessa järjestetään miesten GYM-sarjan osakilpailu,

kilpailupäivä on suositeltavaa järjestää seuraavasti:

1. kilpailu
Aikataulu:
Luokat:
Tuomarimäärä:
2. kilpailu
Aikataulu:
Luokat:

Tuomarimäärä:

10.00-12.00
2. luokka
2 tuomaria jokaisen luokan jokaista telinekiertoryhmää kohden

14.00 -16.00
1. luokka
5. luokka (nuoremmat ja vanhemmat)
6. luokka
2 tuomaria jokaista telinekiertoryhmää kohden. 5. ja 6. luokassa on
suositeltavaa olla 3 tuomaria jokaista telinekiertoryhmää kohden.

3. kilpailu
Aikataulu:
Luokat:

18.00-20.00
3. luokka
4. luokka (kilpa + eliitti)
Tuomarimäärä:
2 tuomaria jokaista telinekiertoryhmää kohden. 4. luokassa on
suositeltavaa olla 3 tuomaria jokaista telinekiertoryhmää kohden.
JunnuGym-kilpailuun nimetyn ylituomarin tehtävänä on varmistaa muun muuassa:
-

Riittävä tuomarimäärä vertaamalla ilmoittautuneita tuomareita kilpailijoiden määrään
Suorituspaikkojen olemassaolo ja oikeellisuus (huom. 1. ja 2. luokassa 2 remmirekkiä
kokeilussa!)
Kilpailun kulun toimivuus tarvittaessa yhteistyössä muiden tahojen kanssa (mm. NTV)

Mikäli tuomarimäärän tarkastuksessa näyttää siltä, että seurojen tuomarivelvoite täyttyy,
mutta tuomareita ei ole riittävästi suhteessa kilpailun telinekiertoon, on ylituomari velvollinen
ottamaan kilpailuihin osallistuviin seuroihin yhteyttä ja selvittämään mahdollisuutta
lisätuomareiden lähettämiseen kilpailuihin. Tällöin tuomareista tulevat kustannukset ovat
kuitenkin seurojen vastuulla.

TUOMARISTO
Tuomarointi on Suomen Voimisteluliiton miesten luokkajärjestelmän mukainen:
o 1-tason kortti oikeuttaa tuomitsemaan luokissa 1-3
o 2-tason kortti oikeuttaa tuomitsemaan luokissa 1-5
o 3-tason kortti sekä KV-tuomarikorttien omaavien, jotka eivät päivittäin valmenna
pakollisia sarjoja, on osallistuttava 1. tason tuomarikurssille ollakseen oikeutettuja
pakollisten liikesarjojen tuomitsemiseen.
Voimistelijoiden kilpailuilmoittautumisen yhteydessä kilpailuihin osallistuvien seurojen on

ilmoitettava luokkajärjestelmän vaatimusten mukainen määrä tuomareita, heidän nimi ja
tuomarikorttitaso. Tuomarien määrät ovat esitetty luokkajärjestelmän yleistä-osiossa.
Tarvittaessa seuralle, jolla ei ole riittävää määrää tuomareita kilpailuissa tai eikä muuten ole
saanut vapautusta tuomarivelvoitteesta, voidaan langettaa tuomarisakko.
Kilpailuissa tuomarit ovat voimistelijoiden ja valmentajien ohella velvollisia noudattamaan
FIG:n sääntöjä heidän oikeuksista ja velvollisuuksista. Lisäksi tuomareiden on pukeuduttava
luokkajärjestelmän sääntöjen mukaisesti kilpailutilanteessa. Lisää tietoa löytyy
luokkajärjestelmän yleistä-osiosta.

MAKSUT
Osallistumismaksu on voimistelijakohtainen, kunkin luokan vaatimusten mukaan.
Osallistuvat seurat vastaavat voimistelijoidensa, valmentajiensa ja tuomareidensa matka-,
majoitus- ja ruokailukuluista.

PALKINNOT
JunnuGym-osakilpailuissa palkitaan vähintään:
 Henkilökohtaisen kilpailun sijat 1-3
 4. luokka (kilpa) ja 5. luokka (nuoremmat ja vanhemmat) jokaisen telineen paras
voimistelija (telinekohtaisten tulosten perusteella)
 Joukkuekilpailun sijat 1-3
Telinekohtaiset palkinnot voivat olla myös muita, kuin mitalipalkintoja. JunnuGym-mitaleiden
tilaus tehdään Suomen Voimisteluliiton yhteistyökumppanilta, joka toimittaa riittävän määrän
palkintoja kilpailut järjestävän seuran ilmoittamaan osoitteeseen. Tilattavien palkintojen
yhteismäärä on seuraava:
Henkilökohtaiset palkinnot:
1. sija, kultamitali
7 kpl
2. sija, hopeamitali
7 kpl
3. sija, pronssimitali
7 kpl
Joukkuepalkinnot:
1. sija, pokaali
2. sija, pokaali
3. sija, pokaali

5 kpl
5 kpl
5 kpl

Telinekohtaiset palkinnot (voi olla myös ei-mitalipalkintoja):
1. sija
12 kpl
2. sija
12 kpl
3. sija
12 kpl
JunnuGymin finaalissa palkitaan seurakilpailun voittaja JunnuGym-kiertopokaalilla. Lisäksi

jokaisen luokan henkilökohtaisen kilpailun kolme parasta palkitaan muistopokaalilla.
JunnuGym-kokonaiskilpailun palkinnoista on vastuussa finaali-kilpailun järjestävä seura.
Suomen Voimisteluliiton mestaruuskilpailuissa, joille on myönnetty JunnuGym-arvo,
käytetään Voimisteluliiton mestaruuskilpailuihin erikseen tarkoitettuja mitaleita. Tällöin
tilattavien mitalien määrä on sama, kuin JunnuGym-osakilpailussa.

AIKATAULU
Vuoden 2016 JunnuGym-sarja on kalenterivuoden mittainen ja käsittää kahdeksan
osakilpailua, joista neljä järjestetään keväällä ja neljä syksyllä. Osakilpailut ovat nähtävillä
voimistelu.kisapalvelu.fi > Lajit > Miesten telinevoimistelu > Tulevat kilpailut.
Osakilpailut ovat lähtökohtaisesti yksipäiväisiä. Tarkan kilpailupäivän voi tarkistaa
osakilpailun järjestävän seuran kilpailukutsusta (ilmestyy viimeistään 1 kk ennen kilpailuita
www.voimistelu.kisapalvelu.fi).
JunnuGym-osakilpailun järjestävä seura on velvollinen käyttämään Suomen Voimisteluliiton
tulospalvelujärjestelmää. Järjestävän seuran on varattava tulospalveluun miesten
telinevoimistelu kilpailuja varten vähintään 3 tuloskirjausyksikköä kilpailuiden sujuvuuden
takaamiseksi.
Tulospalvelu on velvollinen esittämään kilpailuissa joukkuetulokset ja sijoitukset normaalin
henkilökohtaisen kilpailun ja 4.-5. luokkien telinekohtaisten tulosten rinnalla.
JunnuGym-osakilpailun tilannetta voi seurata Suomen Voimisteluliiton kisapalvelun sivuilla
(www.kisapalvelu.fi). Osakilpailun kokonaistilanne julkaistaan Voimisteluliiton MTV-osion
uutispalstalla.

KILPAILUKÄYTTÄYTYMINEN
SuomenVoimisteluliiton ja kansainvälisen voimisteluliiton FIG:n sääntöjen mukaisesti.

JUNNUGYM-OSAKILPAILUN JÄRJESTÄVÄN SEURAN SUOSITUKSET:
 JunnuGym osakilpailussa kilpailusarjaa mainostava ja tilannetta seuraava
kuuluttaja/juontaja
 JunnuGym osakilpailun järjestävän seuran on panostettava laadukkaaseen ja
dynaamiseen kilpailutapahtumaan, esimerkiksi kilpailuiden ja tulospalvelun
nopeuteen sekä kilpailualueen arvokkuuteen.
 JunnuGymin tilanne ja live-pisteseuranta on suositeltavaa olla näkyvillä
kilpailusalissa.
 Seurojen tehtävänä on innostaa ja motivoida voimistelijoita ja heidän vanhempiaan.
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