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Arvosteluohjeiden muutokset juniorikilpailuissa
2017 arvosteluohjeet on tarkoitettu:
- käytettäviksi kaikissa FIG:n, sen jäsenliittojen ja maanosaliittojen alaisissa kansainvälisissä
kilpailuissa, kuten nuorten olympialaisissa (Youth Olympic Games) ja muissa useiden eri lajien
kilpailuissa, kansainvälisissä kilpailuissa ja turnauksissa sekä FIG:in järjestämissä erityisissä
tapahtumissa
- yhdenmukaistamaan tuomarointi FIG:n virallisten kilpailujen neljässä vaiheessa:
karsintakilpailussa, joukkuefinaalissa, neliottelufinaalissa ja telinefinaaleissa.
Juniorikilpailuissa käytetään vuoden 2017 kansainvälisiä arvosteluohjeita seuraavin muutoksin.
Kappale 2.1 Voimistelijan oikeudet
2.1.2 Telinekokeilu
- karsintakilpailussa, joukkuefinaalissa, neliottelufinaalissa ja telinefinaaleissa jokaisella
kilpailevalla voimistelijalla (myös loukkaantuneen voimistelijan varavoimistelijalla) on oikeus
telinekokeiluun podiumilla (”pikkukokeiluun”) juuri ennen kilpailua.
Pisin sallittu kokeiluaika FIG teknisten sääntöjen TR 4.11.8 mukaisesti.
- Telinefinaaleissa: Telinekokeilu kahdessa ryhmässä
Huomioi:
 Karsintakilpailussa ja joukkuefinaalissa koko kokeiluaika (puomilla jokaisella
voimistelijalla 30 sekuntia ja nojapuilla 50 sekuntia) kuuluu joukkueelle. Joukkueen tulee
kiinnittää huomiota ajan kulkuun niin, että viimeinenkin voimistelija ehtii kokeilla.
Sekaryhmissä kokeiluaika kuuluu kullekin voimistelijalle henkilökohtaisesti.
7.2

Vaikeusarvo (DV)

Vaikeusarvon rajoitus: Jos sarjassa suoritetaan F-, G-, H- tai I-osia, niille annetaan korkeintaan
0,50 p vaikeusarvo/liike.
7.3

Kokoonpanovaatimukset (CR) 2,00 p.

Kokoonpanovaatimukset on kuvattu kutakin telinettä koskevassa kappaleessa. Kokoonpanosta
korkein mahdollinen pistemäärä on 2,00.


7.4

Yksi liike voi täyttää useamman kuin yhden kokoonpanovaatimuksen (CR). Liikettä ei
kuitenkaan voi toistaa täyttääkseen toisen kokoonpanovaatimuksen (CR).

Yhdistelmähyvitykset

Yhdistelmähyvityksiä koskevat säännöt on kuvattu kunkin telineen kohdalla osassa III, kappaleet
11, 12 ja 13. (Vaikeusarvon rajoitukset otetaan huomioon.)
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10.4

Vaatimukset (hyppy)



Suoritettavaksi aiotun hypyn numero pitää näyttää (käsin tai sähköisesti) ennen hypyn
suorittamista.
Karsintakilpailussa, joukkuekilpailussa ja neliottelussa:
Suoritetaan yksi hyppy:
o Karsintakilpailussa ensimmäisen hypyn pistemäärä lasketaan
joukkuekilpailun ja/tai neliottelun yhteispisteisiin.
o Telinefinaaliin karsivan voimistelijan tulee suorittaa kaksi hyppyä alla kuvattujen
telinefinaalisääntöjen mukaisesti.

Telinefinaalit
Voimistelijan on suoritettava kaksi erilaista hyppyä (voivat olla samasta hyppyryhmästä, mutta
hypyillä on oltava eri hyppynumero), joista lasketaan keskiarvo loppupisteitä varten.
10.4.2 Telinekohtaiset vähennykset (D-paneeli)
Kaikki hypyt on kuvattu hyppynumerolla.
Jos suoritettu hyppy ei vastaa näytettyä hyppynumeroa, tästä ei seuraa vähennystä.
-

Työntö yhden käden kosketuksella (vähennetään loppupistemäärästä)
Karsintakilpailussa telinefinaaliin ja telinefinaaleissa
o jos suoritetaan vain yksi hyppy
o jos toinen hypyistä saa loppupisteiksi ”0” (10.4.3)

2,00 vähennys

Arviointi: Suoritetun hypyn pistemäärä jaetaan kahdella = lopullinen pistemäärä

Kappale 14 – Liikeosataulukot
Seuraavien liikkeiden suorittaminen on kiellettyä:
1.
2.
3.
4.

Hyppy
Nojapuut
Puomi
Permanto

-

hypyt, joissa on ponnistus tai alastulo sivuttain.
kahdelta jalalta ponnistetut voltit tai alastulot.
voimistelulliset liikkeet, joissa tullaan alas istumaan pitkittäiselle puomille.
akrobaattiset liikkeet, joihin ponnistetaan sivuttain ja/tai joissa alastulo päätyy
kuperkeikkaan
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