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Rytmisen voimistelun maajoukkue- ja arvokilpailuvalintakriteerit 2021

Maajoukkueen nimeäminen ja kokoonpano
Rytmisen voimistelun kehittämisryhmä (LAR) nimeää naisten yksilöiden maajoukkueeseen enintään 4
voimistelijaa vuosittain nuorten ja naisten SM-kilpailujen neliottelun perusteella.
Poikkeus: Pesaron World cup toimii vuonna 2021 myös olympiakarsintana ja on SM – kilpailun kanssa
samaan aikaan. Mikäli on maan edun mukaista, että olympiapaikkaa tavoittelevat voimistelijat
osallistuvat Pesaron World Cup – kilpailuun, voivat kyseiset voimistelijat tulla valituksi
yksilömaajoukkueeseen ilman osallistumista SM – kilpailuun. Yksilömaajoukkueen kokoonpano on
kuitenkin enintään 4. Maajoukkueen sisäinen ranking määräytyy asiantuntija-arviolla, lajin
kehittämisryhmän (LAR) päätöksellä.
Joukkuemaajoukkueen kokoonpanosta vastaa vastuuvalmentaja. Voimistelija, joka on valittu ja nimetty
naisten joukkuemaajoukkueeseen, ei voi kuulua yksilömaajoukkueeseen. Joukkuemaajoukkueen
tilanne arvioidaan vuosittain Olympialaisten/MM – kilpailun jälkeen. Mikäli joukkueen kokoonpanoon
tulee muutoksia kesken kauden, vastuuvalmentaja esittelee asian lajin kehittämisryhmälle (LAR).
Urhean Olympiavalmennuskeskukseen siirryttäessä (elokuu 2021) maajoukkueen kokoonpano
laajenee (n. 12 voimistelijaa, kaksi kokoonpanoa ”kokoonpanot 1 ja 2”). Maajoukkueen
valmennusryhmästä kiinnostuneille voimistelijoille järjestetään kaksivaiheinen avoin haku: vaihe 1,
haku ja ilmoitus kiinnostuksesta toukokuussa yksilöiden SM – kilpailun jälkeen ja vaihe 2, kokeilujakso
EM – kilpailun jälkeen.
Rytmisen voimistelun kehittämisryhmä (LAR) nimeää voimistelijat maajoukkueen vastuuvalmentajan
esityksen pohjalta.
Nuorten joukkuemaajoukkueen nimeää lajin kehittämisryhmä (LAR). Vuodelle 2021 nuorten
joukkuemaajoukkue on jo nimetty. Nuorten yksilömaajoukkuetta ei nimetä.

Nimeäminen World Cup – kilpailuihin ja EM – kilpailuun, naiset
Vuonna 2021 World Cup – kilpailut ja EM – kilpailu toimivat yksilöiden olympiakarsintakilpailuina, EM
– kilpailu joukkueiden olympiakarsintakilpailuna. Mikäli olympiakarsintakriteereihin tulee muutoksia
IOC:n tai FIG:n toimesta, tarkistaa lajin kehittämisryhmä (LAR) valintakriteerit.

World Cup – kilpailut, naisten yksilöt
World Cup - kilpailut jaetaan naisten yksilömaajoukkueen urheilijoiden kesken voimassa oleva ranking
huomioiden (SM 4-ottelu 2019). Ensimmäisenä kilpailut myönnetään rankingissä ensimmäisenä
olevalle voimistelijalle, sen jälkeen toisena olevalle voimistelija ja niin edelleen. World Cup – kilpailuista
on mahdollista saada Suomelle yksi olympiapaikka (nimipaikka).
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World Cup – kilpailut, naisten joukkue
Naisten maajoukkue kiertää vastuuvalmentajan laatiman kilpailukalenterin mukaiset kilpailut.
Joukkueiden World Cup – kilpailut eivät ole olympiakarsintoja.

EM – kilpailu (avoin, teamkilpailu ja olympiakarsinta), naisten yksilöt
Naisten yksilöiden EM – kilpailuihin lähetetään kaksi (2) voimistelijaa kahden karsintakilpailun
perusteella. Karsintapisteisiin lasketaan mukaan karsintakilpailun neliottelusta ja ottelun sisältä
välineittäin saatavat karsintapisteet. Ensimmäinen karsintakilpailu on avoin, toiseen karsintaan
kutsutaan 4 voimistelijaa ensimmäisen karsinnan karsintapisteiden tulosten perusteella.
EM – kilpailussa on jaossa maapaikka/maapaikkoja vuoden 2022 EM – kilpailuun. Mahdollisten
saavutettujen paikkojen jakoperusteet määritellään vuoden 2022 arvokilpailuvalintakriteereihin. EM –
kilpailuista on mahdollista saada Suomelle myös yksi olympiapaikka (nimipaikka).
Osallistumalla arvokilpailukarsintaan, voimistelija sitoutuu ottamaan paikan vastaan arvokilpailussa.
Mikäli kilpailupaikan saavuttanut voimistelija sairastuu/loukkaantuu, on siitä viipymättä ilmoitettava
lajipäällikölle (kaikki kilpailut).

EM – kilpailut, naisten joukkue
EM – kilpailuissa Suomea edustaa naisten maajoukkue. Naisten maajoukkue antaa näytöt yksilöiden
EM – karsintakilpailujen yhteydessä, mikäli se on aikataulullisesti mahdollista. Myös kansainväliset
kilpailut voivat toimia näyttöinä.
EM – kilpailuista on mahdollista saavuttaa Suomelle olympiapaikka.

Nimeäminen EM – kilpailuun, nuoret
Nuorten joukkue
Nuorten joukkueiden EM – kilpailussa Suomea edustaan nuorten maajoukkue (5-6 voimistelijaa).
Kokoonpanosta vastaa nuorten maajoukkueen vastuuvalmentaja. Nuorten maajoukkue antaa näytöt
yksilöiden EM – karsintakilpailujen yhteydessä.

Nimeäminen MM – kilpailuun, naiset
Naisten joukkue
MM – kilpailuissa Suomea edustaa naisten maajoukkue. Naisten maajoukkue antaa näytöt yksilöiden
MM – karsintakilpailujen yhteydessä, mikäli se on aikataulullisesti mahdollista. Myös kansainväliset
kilpailut voivat toimia näyttöinä.
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Naisten yksilöt (avoin ja team)
Naisten yksilöiden MM – kilpailuun lähetettävien yksilöiden määrä määräytyy vuoden 2021 EM –
kilpailun Team - tuloksen perusteella (2-3 paikkaa tai 1 paikka).
MM – kilpailuun lähetetään kaksi (2) voimistelijaa (suoritettavien ohjelmien määrä 8) tai yksi (1)
voimistelija (suoritettavien ohjelmien määrä 4). Mahdollisen olympiapaikan saavuttanut voimistelija
saa paikan MM – kilpailussa ilman karsintoja. Kilpailukunto tulee osoittaa erikseen sovitusti. Loput
paikat jaetaan kahden karsintakilpailun perusteella. Karsintapisteisiin lasketaan mukaan
karsintakilpailun neliottelusta ja ottelun sisältä välineittäin saatavat karsintapisteet. Ensimmäinen
karsintakilpailu on avoin, toiseen karsintaan kutsutaan 4 voimistelijaa ensimmäisen karsinnan
karsintapisteiden tulosten perusteella.
Osallistumalla arvokilpailukarsintaan, voimistelija sitoutuu ottamaan paikan vastaan. Mikäli
kilpailupaikan saavuttanut voimistelija sairastuu/loukkaantuu, on siitä viipymättä ilmoitettava
lajipäällikölle.

Karsintapisteiden laskeminen arvokilpailukarsinnoissa, yksilöt (EM, MM)
Ranking arvokilpailuvalintoihin muodostuu karsintakilpailuista kerättyjen pisteiden perusteella. Mikäli
karsintakilpailussa neliottelussa tai neliottelun sisällä yksittäisessä välineessä voimistelijoiden sija on
jaettu, voimistelijat saavat samat karsintapisteet.
Karsintapisteet
1. sija 9 pistettä
2. sija 7
3. sija 6
4. sija 5
5. sija 4
6. sija 3
7. sija 2
8. sija 1
Karsintapisteisiin lasketaan mukaan karsintakilpailujen neliottelusta ja ottelun sisältä välineittäin
saatavat karsintapisteet. SM – kilpailu toimii vuosittain yhtenä karsintakilpailuna, mikäli se on
aikataulullisesti mahdollista. SM – kilpailun ollessa karsintakilpailu, ei välinekohtaisista SM-finaaleista
saa karsintapisteitä. Kahden karsintakilpailun karsintapisteiden mennessä tasan laitetaan voimistelijat
järjestykseen sen perusteella, kumpi on saanut eniten ensimmäisiä sijoja yhteensä molemmissa
karsintakilpailuissa. Jos sijat jakautuvat tasan, ratkaisevat järjestyksen toiset sijat jne. Jos voimistelijat
ovat edelleen tasan, lajin kehittämisryhmä (LAR) päättää lähetettävät voimistelijat.
Kansainvälisissä arvokilpailuissa Suomea voi edustaa vain Suomen kansalainen.
Alustava aikataulu, arvokilpailukarsinnat:
EM 10.-13.6.2021
Naisten yksilöiden EM – karsinta 1

23.4.2021 (pe iltakilpailuna)

Naisten yksilöiden EM – karsinta 2

vko 18 tai 19, vahvistetaan, kun EM – kilpailun ilmoittautumisen
DL – varmistuu
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MM lokakuu 26.-31.10.2021
Naisten yksilöiden MM – karsinta 1

vko 33/35 (arki-iltakilpailuna)

Naisten yksilöiden MM – karsinta 2

vko 36/37

Muut kilpailut
Grand Prix – kilpailut
Vuonna 2021 GP - kilpailut jaetaan naisten yksilömaajoukkueen urheilijoiden kesken voimassa oleva
ranking huomioiden. Ensimmäisenä kilpailut myönnetään rankingissä ensimmäisenä olevalle
voimistelijalle, sen jälkeen toisena olevalle voimistelija ja niin edelleen.
Naisten maajoukkue kiertää vastuuvalmentajan laatiman kilpailukalenterin mukaiset kilpailut.

World Challenge Cup – kilpailut
World Challenge Cup - kilpailut jaetaan naisten yksilömaajoukkueen urheilijoiden kesken voimassa
oleva ranking huomioiden. Etusijalla jaossa on kuitenkin mahdollisen OL – paikan saavuttanut urheilija.
Naisten maajoukkue kiertää vastuuvalmentajan laatiman kilpailukalenterin mukaiset kilpailut.

Universiadit (Chengdu 18.-29.8.2021)
Universiadien yksilöpaikat jaetaan SM – kilpailun neliottelun perusteella riittävällä kansainvälisellä
tasolla kilpailevien voimistelijoiden kesken, opiskelua koskeva kriteeri huomioiden. Jakojärjestys
on maajoukkue ranking ja SM – kilpailun neliottelu. Joukkuekilpailuun osallistumisoikeus on naisten
maajoukkueella, opiskelua koskevat kriteerit huomioiden.

F18th ISF Gymnasiade - School Summer Games (Jinjiang 16.-23.10.2021, vuodelta 2020 siirtynyt
kilpailu) Koululaisten kesäolympialaisiin on paikka joukkueelle ja 1-4 yksilölle (s.2006 – 2008).
Yksilöiden välineet ovat naru, pallo, keilat, nauha ja joukkueen 5 vannetta.
Mikäli kilpailuun on kiinnostuneita lähtijöitä, lähetään kilpailuun voimistelijoita seuraavasti:
1) nuorten joukkuekilpailuun lähetetään kaudelle 2020 – 2021 nimetty nuorten maajoukkue, jonka
kokoonpanoa voidaan tarkistaa ja täydentää EM – kilpailun jälkeen. Kokoonpanoon liittyvistä
muutoksista ja täydennyksistä vastaa nuorten joukkueen vastuuvalmentaja.
2) nuorten yksilökilpailuun lähetetään 1-4 voimistelijaa (all – around competition) yhden
karsintakilpailun tulosten perusteella. Lähetettävien voimistelijoiden määrä tarkentuu kilpailumuodon
tarkennuttua.
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Mikäli yksilöiden WC/WCC/GP - paikkoja jää käyttämättä, voidaan kilpailukohtaisesti vapaa paikka
myöntää LAR:n päätöksellä myös voimistelijalle, jota ei ole nimetty yksilömaajoukkueeseen,
asiantuntija-arvio ja olemassa oleva näyttö huomioiden. Tuomarin hankkiminen kilpailuihin on lähtijän
vastuulla.

Rytmisen voimistelun lajin kehittämisryhmä (LAR) pidättää oikeuden muutoksiin ja
esimerkiksi sairas- ja loukkaantumistapauksissa tilanne katsotaan tapauskohtaisesti Suomen
parhaan menestyksen saavuttamiseksi ko. kilpailuissa. Myös koronavirustilanne huomioiden,
on LAR:lla oikeus tehdä kriteereihin muutoksia.

Vuoden 2022 maajoukkue- ja arvokilpailuvalintakriteerit määritellään vuoden 2022 kriteereissä.

