NAISTEN TELINEVOIMISTELUN VOIMISTELULIITON
MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 2019 päivitetty 15.3.2019
1. YLEISSÄÄNNÖT
Liiton järjestämässä kansainvälisessä ja kansallisessa kilpailussa noudatetaan Suomen
Voimisteluliiton kilpailumääräyksiä.
Ajankohta
Kilpailut järjestetään pääsääntöisesti keväällä yhdessä miesten telinevoimistelun kanssa.
Tulospalvelu
Tulospalveluun käytetään Voimisteluliiton Kisapalveluohjelmaa.
2. KILPAILUJÄRJESTELMÄ
Yksilökilpailu
Voimistelijoiden ilmoittaminen oikeaan kilpailuluokkaan ja ikäsarjaan on osallistuvan seuran
vastuulla. Sääntöjä rikottaessa ko. voimistelijan kilpailun tulos mitätöidään.
Luokkakohtainen yksilökilpailu käydään neliotteluna seuraavissa luokissa:
Kilpalinja erikseen molemmissa ikäluokissa
• B luokka 7-9 v./10 v. ja vanhemmat
o Kevät 2019: 2010-2011 syntyneet / 2009 aikaisemmin syntyneet
• C luokka 7-10 v./11 v. ja vanhemmat
o Kevät 2019: 2009-2011 syntyneet / 2008 ja aikaisemmin syntyneet
• D luokka 7-11 v./12 v. ja vanhemmat
o Kevät 2019: 2008-2009 syntyneet / 2007 ja aikaisemmin syntyneet
• E luokka 7-13 v./14 v. ja vanhemmat
o Kevät 2019: 2006-2011 syntyneet / 2005 ja aikaisemmin syntyneet
• F luokka 7-14 v./15 v. ja vanhemmat
o Kevät 2019: 2005-2011 syntyneet / 2004 ja aikaisemmin syntyneet
• G luokka 7-15 v./ 16 v. ja vanhemmat
o Kevät 2019: 2004-2011 syntyneet / 2003 ja aikaisemmin syntyneet
Maajoukkuelinjan omavalintaiset luokat
• 2. luokka
• 3. luokka
• 4. luokka
• 5. luokka, kilpailevat samassa luokassa, mutta oman ikäluokkansa vaatimuksilla
o naiset 2003 ja ennen syntyneet
o tytöt vuosina 2004–2006 syntyneet
o tulokkaat vuosina 2007–2008 syntyneet

Seurakilpailu
Kaikki saman seuran voimistelijat osallistuvat yksilötuloksellaan automaattisesti seurakilpailuun alla
olevien luokkaryhmien mukaisesti.
•
•
•
•
•

Kilpalinjan B luokka (molemmat ikäsarjat yhdessä)
Kilpalinjan C luokka (molemmat ikäsarjat yhdessä)
Kilpalinjan D luokka (molemmat ikäsarjat yhdessä)
Kilpalinjan E-G luokat yhdessä
Maajoukkuelinjan 2.-5. luokat yhdessä

3. KILPAILUVAATIMUS
Kilpailu on luokkakilpailu.
Kaikissa luokissa/ikäsarjoissa on ko. luokan luokkakilpailuiden säännöt.
4. TUOMARISTO
NTV nimeää kilpailun ylituomarin/ylituomarit.
Seuran on tuotava tuomarit luokkakilpailusääntöjen mukaisesti.
Tuomariston pätevyysvaatimukset ovat ko. luokkavaatimusten mukaiset.
5. TULOKSET
Yksilökilpailussa sijoitus määräytyy neliottelun tuloksen mukaisesti. Kilpailussa ei ole
telinekohtaista yksilökilpailua.
Seurakilpailun loppupisteisiin lasketaan kunkin seuran kolme parasta pistemäärää jokaiselta
telineeltä yllä mainittujen luokkaryhmien mukaisesti.
Tasapisteissä sijat jaetaan tarvittaessa useamman voimistelijan/seuran kesken.
6. PALKINNOT
Yksilökilpailu
Palkitaan sarjoittain kolme parasta voimistelijaa neliottelutuloksen mukaisesti mitalein ja lisäksi B-D
luokkien 10 parasta voimistelijaa pienellä huomiopalkinnolla.
Järjestävä seura tilaa yksilökilpailujen Voimisteluliiton mestaruusmitalit Kulta – Hopea – Pronssi
Voimisteluliitosta NTV lajipäälliköltä seuraaviin luokkiin
•
•
•
•
•
•
•
•

B luokka nuoremmat
B luokka vanhemmat
C luokka nuoremmat
C luokka vanhemmat
D luokka nuoremmat
D luokka vanhemmat
E luokka nuoremmat
E luokka vanhemmat

•
•
•
•
•
•
•
•

F luokka nuoremmat
F luokka vanhemmat
G luokka nuoremmat
G luokka vanhemmat
2. luokka
3. luokka
4. luokka
5. luokka

Mitalit yhteensä 16* Kulta – 16* Hopea – 16* Pronssi
Seurakilpailu
Palkitaan sarjoittain kolme parasta seuraa valmentajineen pokaalilla ja kunniakirjalla.
Järjestävä seura hankkii seurakilpailujen mestaruuspokaalit Kulta – Hopea – Pronssi
haluamaltaan toimittajalta seuraaviin sarjoihin
•
•
•
•
•

B luokka
C luokka
D luokka
E-G luokka
Maajoukkuelinja

Pokaalit yhteensä 5* Kulta – 5* Hopea – 5* Pronssi
Järjestävä seura voi halutessaan hankkia kunniakirjan myös kilpailuun osallistuville voimistelijoille
ja/tai palkita myös muilla palkinnoilla osallistuvia seuroja/voimistelijoita.

