Rytmisen voimistelun Kilpailusääntöjen liite 2020 - 2021 (päivitetty 7.1.2021)
D1/D2 - vaatimukset

Kilpailusäännöt: https://www.voimistelu.fi/fi/L%C3%B6yd%C3%A4-voimistelu/Rytminen-voimistelu/Kilpailu/S%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t
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1. luokka

Kaikkien luokkien
vapaaohjelmien, 2.luokan
naruohjelman ja
joukkueohjelmien
osat/liikkeet:

valmis vapaa

pakollisia osia/osien
järjestystä ei saa muuttaa
valmis vapaaohjelma

valmis ohj.

ei
arvostella

ei arvostella

ei arvostella vapaassa
(määrätyt vähennykset TE
tuomareilla)

Pisteitä ei
näytetä

arvostellaan

Pisteitä ei
näytetä

Pisteet näytetään vain
ylimmässä kategoriassa

ei livepisteitä

kyllä

valmis
vapaa

http://www.voimistelu.fi/fi/Voi
mistelu/Rytminenvoimistelu/Kilpailu/Materiaalit

Yksilöt

2. luokka

valmis vapaa + valmis naru
HUOM! 1.8.2020 kaikki suorittavat
valmiin 2.luokan naruohjelman
(ei omaa ohjelmaa)

Kaikkien valmisohjelmien
videot ja musiikit Sillassa
http://www.voimistelu.fi/fi/Wik
i#/search/q/page:0;sortBy:pu
blishdate

HUOM! Poikkeuksena
2.luokan valmis
naruohjelma
https://voimistelu.kuvat.fi/kuv
at/ salasana: rv2018

Valmiiden vapaiden ja
naruohjelman videot ja
musiikit löytyvät
Voimisteluliiton netistä:

valmis
vapaaohjelma

ei

ei

valmisohjelmat

ei

ei

ei rajoitetta

ei

ei *

ei rajoitetta

ei

ei

Ei
vähenny
ksiä

1:15- 1:30

40% (Kat: I-20%, II-20%, III30%, IV-30%)

http://www.voimistelu.fi/fi/
Wiki#/search/q/page:0;sor
tBy:publishdate

valmis vapaa ja valmis naruohjelma

valmis ohj. valmis ohj.

valmis ohjelma

Pisteitä ei
näytetä

ei arvostella (määrätyt
vähennykset TE tuomareilla)

Pisteitä ei
näytetä

Pisteet näytetään vain
ylimmässä kategoriassa

kyllä

ei livepisteitä

valmis
vapaa

arvostellaan

Pisteitä ei
näytetä

Pisteet näytetään vain
ylimmässä kategoriassa

kyllä

ei livepisteitä

valmis tai
oma vapaa

arvostellaan

Pisteitä ei
näytetä

Pisteet näytetään vain
ylimmässä kategoriassa

kyllä

ei livepisteitä

Pakolliset osat vapaassa
oma vapaa järjestyksessä. Pakollisia osia
ei voi vaihtaa/muuttaa.

x - vapaa-valintainen

x - vapaavalintainen

VAPAA: ei arvostella (määrätyt
vähennykset TE tuomareilla)

valmis/oma vapaa

HUOM! Poikkeuksena
2.luokan valmis
naruohjelma löytyy:
https://voimistelu.kuvat.fi/kuv
at/
salasana: rv2018

arvostellaan

Valmisohjelmassa osat ja
liikkeet määrätyssä
järjestyksessä. Omassa
ohjelmassa osat ja liikkeet
vapaavalintaisessa
järjestyksessä.

valmis naruohjelma 1.8.2020 alkaen (ei
omaa ohjelmaa). Ohjelman pituus 45s.

x - vapaa-valintainen (mahdollisuus
käyttää liiton valmista naruohjelmaa,
jonka pituus on 1.15-1.30)

- Ennen 1.luokkaa tulee suorittaa Staran valmis vapaaohjelma Staralla. Lisäksi suoritettuna tulee olla rytmisen
merkkijärjestelmän merkeistä PRONSSI ja HOPEA.
Ei
60% (kategoriat: I- ylin 30%, -Voimistelijan tulee täyttää kilpailuvuotena väh. 8v voidakseen osallistua luokkakilpailuun
valmis ohjelma
vähenny
II - seuraava 30%, III-20%, - Luokkakilpailujen sarjoissa nouseminen tapahtuu luokan nostoprosentin mukaisesti
- Nousijat vahvistetaan rytmisen Lajiasiantuntijaryhmän toimesta; syksyn nousija joulukuussa ja kevään nousijat
ksiä
IV-alin 20%)
kesäkuussa
- Ilmoitus nousijoista julkaistaan VoImisteluliiton nettisivuilla
- Nostoprosentti lasketaan kilpailuihin osallistuneiden voimistelijoiden lukumäärästä (ei ilmoittautuneiden)
- 6. luokan nostoissa huomioidaan vain ne, jotka voivat ikänsä puolesta nousta seuraavaan luokkaan (JM/M). Lisäksi
huomioidaan 6 kuukauden sääntö, jonka mukaisesti voimistelija voi siirtyä 6. luokasta nuorten tai naisten sarjaan puoli
vuotta ennen kuin voimisteilja täyttää kys. sarjan ikäkriteerin. Nousupaikka JM-luokkaan tulee saavuttaa sinä vuonna,
Ei
Vapaa: valmis ohj.
60% (kat.: I- ylin 30%, II - kun voimistelija täyttää ikäkriteerit
vähenny Naru: valmisohjelma seuraava 30%, III-20%, IV- - Nousu JM-luokasta M-luokkaan voi tapahtua aikaisintaan 6kk ennen voimistelijan siirtymistä naisten ikäsarjaan (eli
ksiä
45s.
alin 20%)
esim. 2021 naisten sarjaan siirtyvät voimistelijat voivat osallistua syksyn 2020 kilpailuihin naisten sarjassa)
- Kevään 2020 alkaessa tulee 3.luokkaan osallistuvilla voimistelijoilla olla suoritettuna KULTAMERKKI ja
kevään 2021 alkaessa 5.luokkaan osallistuvilla TIMANTTIMERKKI. Mikäli voimistelija ei saa heti suoritettua
vaadittavaa merkkiä, voi hän jatkaa harjoittelua ja merkin suorittamista sekä osallistua samalla
Välinekilpailuun, duo/trio- sarjoihin tai kilpailuihin joukkueessa.
MERKKIJÄRJESTELMÄN SIVUT https://www.voimistelu.fi/fi/L%C3%B6yd%C3%A4-voimistelu/RytminenValmis tai oma
Ei
voimistelu/Kilpailu/J%C3%A4rjestelm%C3%A4/Merkkij%C3%A4rjestelm%C3%A4
50% (Kat: I-25%, II-25%, IIIvähenny vapaa: 1:05-1:20.
25%, IV-25%)
ksiä
Väline: 1.15 - 1.30

- Ohjelma suoritetaan puolikkaalla matolla, kaksi voimistelijaa yhtä aikaa. Ohjeet Kilpailuohjeessa.
• Mikäli pakollista osaa/liikettä ei suoriteta tai osa on muutettu, TE – tuomari vähentää -0.5, vaikka virheitä olisi vähemmän.
• Suoritetuista pakollisista osista TE – tuomarin vähennys on enintään -0.5, vaikka virhettä olisi enemmän
• TE – tuomarin tulee tietää kunkin luokan pakolliset osat ja merkitä ne arvostellessaan paperille.

Sekä vapaa- että naruohjelma suoritetaan puolikkaalla matolla, kaksi voimistelijaa yhtä aikaa. Ohjeet Kilpailusäännöissä.
Valmiin vapaaohjelman osien/liikkeiden arvostelu: mikäli pakollista osaa/liikettä ei suoriteta tai osa on muutettu, TE – tuomari vähentää -0.5, vaikka virheitä olisi vähemmän.
Suoritetuista pakollisista osista TE – tuomarin vähennys on enintään -0.5, vaikka virhettä olisi enemmän
TE – tuomarin tulee tietää kunkin luokan pakolliset osat ja merkitä ne arvostellessaan paperiin.
Naruohjelman pakollisten osien ja riskiheiton arvostelu:
-Mikäli pakollista vartalonvaikeusosaa ei suoriteta tai osa on muutettu, TE – tuomari vähentää -0.5, vaikka virheitä olisi vähemmän.
-Suoritetuista pakollisista osista TE – tuomarin vähennys on enintään -0.5, vaikka virhettä olisi enemmän.
-Mikäli pakollista riskiheittoa (helpompi/vaikeampi) ei suoriteta tai heittoa on muutettu, TE – tuomari vähentää -0.5, vaikka virheitä olisi vähemmän.
-TE – tuomarin tulee tietää kunkin luokan pakolliset osat ja merkitä ne arvostellessaan paperille.
- 2.luokan naruohjelmassa D1/D2 - tuomarit arvostelevat vartalonvaikeusosien ja muiden liikkeiden lisäksi välineteknisiä liikkeitä.
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6. luokka

vapaa + 3 välinettä

väline: min. 3. Enintään 7 korkeinta
lasketaan (min. 1 hyppy, min. 1 tasapaino,
min.1 piruetti)
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JM-luokka A

4 - ottelu (4 välineohjelmaa)

väline: min. 3. Enintään 7 korkeinta
lasketaan (min. 1 hyppy, min. 1 tasapaino,
min.1 piruetti)
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maks. 4
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Pisteet näytetään
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ei
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1:15- 1:30

iän mukaan M-luokkaan
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JM-luokka B

vapaa + 3 välinettä

väline: min. 3. Enintään 7 korkeinta
lasketaan (min. 1 hyppy, min. 1 tasapaino,
min.1 piruetti)
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oma vapaa

x - vapaa-valintainen
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x - vapaavalintainen

ei rajoitetta
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1:15- 1:30

iän mukaan M-luokkaan
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M-luokka A

4-ottelu (4 välineohjelmaa)

väline: min. 3. Enintään 9 korkeinta
lasketaan (min. 1 hyppy, min. 1 tasapaino,
min.1 piruetti)

min 1

min 1,
maks. 5

min 1
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ei
vapaaohjelmaa

x - vapaa-valintainen

x - vapaavalintainen
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0.3 joka
kerta

kyllä

Kyllä

1:15- 1:30

SM – loppukilpailupaikkaa tavoittelevien voimistelijoiden sekä arvokilpailukarsintoihin (EM ja MM) osallistuvien voimistelijoiden tulee saman kauden aikana kilpailla luokissa A (JM - A ja M – A).

vapaa + 3 välinettä

väline: min. 3. Enintään 9 korkeinta
lasketaan (min. 1 hyppy, min. 1 tasapaino,
min.1 piruetti)
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fundamental apparatus
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näytetään
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livepisteet

oma vapaa

x - vapaa-valintainen

x - vapaavalintainen

x - vapaavalintainen

ei rajoitetta

1:15- 1:30

- vapaa-ohj. asun ei tarvitse noudattaa FIG:n sääntöjä, osat ja tanssit FIG:n naisten sääntöjen mukaan.

min 2

ei
arvostella

ei arvostella

Pisteitä ei
näytetä

ei arvostella

Pisteitä ei
näytetä
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ei arvostella
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pallo
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ei arvostella
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livepisteet

vanne

arvostellaan

arvostellaan,
Pisteet
maksimipisteet
näytetään
13.00

Pisteet näytetään

livepisteet

keilat

3. luokka

vapaa + 1 väline

Yksilöt

4. luokka

vapaa + 2 välinettä

Yksilöt

5. luokka

Yksilöt

Yksilöt

M-luokka B

väline: min. 3. Enintään 7 korkeinta
lasketaan (min. 1 hyppy, min. 1 tasapaino,
min.1 piruetti)

VÄLINE: arvostellaan. Mikäli
tuomareita ei riitä täyteen
paneeliin, ei arvostella ja
huomioidaan määrätyt
vähennykset TE:ssa.

VAPAA ja VÄLINE:
arvostellaan. Mikäli
tuomareita ei riitä täyteen
paneeliin, ei arvostella ja
huomioidaan määrätyt
vähennykset TE:ssa.

Joukkue 1. luokka

sama ohjelma 2x = 2-ottelu

valmis ohj.

Joukkue 2. luokka

sama ohjelma 2x = 2-ottelu

valmis ohj.

valmis ohj.

min 2

Joukkue 3. luokka

sama ohjelma 2x = 2-ottelu

valmis ohj.

valmis ohj.

min 2

Joukkue 4. luokka

sama ohjelma 2x = 2-ottelu

valmis ohj.

valmis ohj.

min 2

max 1

C = min 4

Pisteet
näytetään

sama ohjelma 2x = 2-ottelu

3-4

3-4

min 2

max 1

C = min 4

Pisteet
näytetään

arvostellaan

arvostellaan valmiin ohjelman
vaatimusten/ohjeiden mukaisesti

Joukkue 5. luokka

arvostellaan

Joukkue 6. luokka

sama ohjelma 2x = 2-ottelu

3-4

3-4

min 2

max 1

C = min 4

Pisteet
näytetään

Joukkue JM-luokka

sama ohjelma 2x = 2-ottelu

3-4

3-4

min 2

max 1

C = min 4

Pisteet
näytetään

arvostellaan

Joukkue M-luokka

sama ohjelma 2x = 2-ottelu

4-5

4-5

min 1

max 1

C = min 4

Pisteet
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arvostellaan

arvostellaan,
maksimipisteet
13.00
arvostellaan,
maksimipisteet
13.00
arvostellaan,
maksimipisteet
13.00

arvostellaan,
maksimipisteet
13.00
arvostellaan,
maksimipisteet
13.00
arvostellaan,
maksimipisteet
13.00
arvostellaan,
maksimipisteet
13.00

Pisteet
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omat osat FIG:n naisten
sääntöjen mukaan.

omat osat FIG:n naisten
sääntöjen mukaan.

x - vapaavalintainen

x - vapaavalintainen

vapaa

valmis ohjelma

Valmiiden joukkueohjelmien videot ja musiikit
löytyvät Voimisteluliiton Sillasta:

0.3 joka
kerta

kyllä

valmis ohjelma

ei

ei

valmis ohjelma

ei

ei

valmis ohjelma

ei

ei

ei rajoitetta

ei

ei

ei rajoitetta

ei

ei

ei

http://www.voimistelu.fi/fi/Wiki#/search/q/page:0;so
rtBy:publishdate
2.luokan joukkueohjelma (pallot) on uusittu kesällä
2018 ja on käytössä 1.8.2018 alkaen.

Kyllä

ei
vähenny
ksiä
ei
vähenny
ksiä
ei
vähenny
ksiä
ei
vähenny
ksiä
ei
vähenny
ksiä
ei
vähenny
ksiä

- Välineen tulee liikkua osissa (=FAE eli fundamental apparatus elements ei arvostella)
- Vapaaohjelman pakollisten osien arvostelu: mikäli pakollista osaa ei suoriteta tai osa on muutettu, TE – tuomari vähentää -0.5, vaikka virheitä olisi vähemmän.
Suoritetuista pakollisista osista TE – tuomarin vähennys on enintään -0.5, vaikka virhettä olisi enemmän.
TE – tuomarin tulee tietää kunkin luokan pakolliset osat ja merkitä ne arvostellessaan paperille.

- Vapaaohjelman pakollisten osien arvostelu: mikäli pakollista osaa ei suoriteta tai osa on muutettu, TE – tuomari vähentää -0.5, vaikka virheitä olisi vähemmän.
Suoritetuista pakollisista osista TE – tuomarin vähennys on enintään -0.5, vaikka virhettä olisi enemmän
TE – tuomarin tulee tietää kunkin luokan pakolliset osat ja merkitä ne arvostellessaan paperille.

- Yli 0.10p arvoisia osia voi olla max 9 kpl, joista tuomarit arvostelevat ensimmäiset 7kpl
- Vapaaohjelman pakollisten osien arvostelu: mikäli pakollista osaa ei suoriteta tai osa on muutettu, TE – tuomari vähentää -0.5, vaikka virheitä olisi vähemmän.
Suoritetuista pakollisista osista TE – tuomarin vähennys on enintään -0.5, vaikka virhettä olisi enemmän
TE – tuomarin tulee tietää kunkin luokan pakolliset osat ja merkitä ne arvostellessaan paperille.

Toimimattomasta/väärin toimitetusta musiikista
tehtävät vähennykset
Mikäli musiikkia ei toimiteta kilpailukutsun ja
kilpailuohjeen mukaisesti tai etukäteen lähetetty
musiikki tai vara CD/USB – tikulla oleva musiikki ei
toimi, ei voimistelija voi suorittaa ohjelmaa.
Poikkeuksena Ikäkausikilpailujen 8-11v. sarjat,
Luokkakilpailujen luokat 2.-4., Välinekilpailun
sarjat 9-11v. ja Duo/trio – kilpailun lasten sarja,
joissa noudatetaan seuraavaa kevennyttyä
sääntöä:
•Voimistelija voi suorittaa ohjelman ilman
musiikkia. Suoritustuomaristo tekee vähennyksen
–2.00, joka sisältää sääntöjen mukaiset
musiikkivähennykset.
Muissa sarjoissa/luokissa noudatetaan seuraavaa
vakiintunutta sääntöä:
•Mikäli musiikki pomppii tai katkeaa kesken
kilpailusuorituksen, suorittaa voimistelija ohjelman
loppuun ilman musiikkia. Suoritustuomaristo tekee
vähennyksen -1.00., joka sisältää sääntöjen
mukaiset musiikkivähennykset.

SM – loppukilpailupaikkaa tavoittelevien voimistelijoiden sekä arvokilpailukarsintoihin (EM ja MM) osallistuvien voimistelijoiden tulee saman kauden aikana kilpailla luokissa A (JM - A ja M – A).

- vapaa-ohj. asun ei tarvitse noudattaa FIG:n sääntöjä, osat ja tanssit FIG - naisten sääntöjen mukaan

valmis ohjelma
Luokkakilpailuissa joukkueessa tulee olla vähintään 4 voimistelijaa, enintään 8 voimistelijaa. Kahden näytön välillä voi vaihtaa enintään 3 voimistelijaa. Jokaisen voimistelijan tulee kilpailuissa suorittaa
vähintään yksi näyttö. Joukkueen yksi jäsen voi samaan aikaan olla jäsen kahdessa eri joukkueessa.

valmis ohjelma

valmis ohjelma
valmis ohjelma,
ohjelmaa voi
muuttaa

Pisteet näytetään

livepisteet

Pisteet
näytetään

Pisteet näytetään

livepisteet

2021: pallo (kuluvan kauden pre-nuorten väline),

ei rajoitetta

0.3 joka
kerta

Pisteet
näytetään

Pisteet näytetään

livepisteet

2021: pallo (kuluvan kauden SM-väline)

ei rajoitetta

0.3 joka
kerta

kyllä

Kyllä

2:15 - 2:30

Pisteet
näytetään

Pisteet näytetään

livepisteet

5 samaa välinettä FIG:n välinekierto huomioiden. 2021: pallo

ei rajoitetta

0.3 joka
kerta

kyllä

Kyllä

2:15 - 2:30

x - vapaa-valintainen

-

- Välineen tulee liikkua osissa (= FAE eli fundamental apparatus elements ei arvostella)
- Vapaaohjelman pakollisten osien/liikkeiden arvostelu: mikäli pakollista osaa ei suoriteta tai osa on muutettu, TE – tuomari vähentää -0.5, vaikka virheitä olisi vähemmän.
Suoritetuista pakollisista osista TE – tuomarin vähennys on enintään -0.5, vaikka virhettä olisi enemmän.
-TE – tuomarin tulee tietää kunkin luokan pakolliset osat ja merkitä ne arvostellessaan paperille.
- *Oman vapaaohjelman musiikki mitataan ja hiljennetään pois kohdassa 1:20, mikäli musiikki on pidempi.

min 2

Yksilöt

-

Omien ohjelmien musiikit:
-Musiikit ladataan ilmoittautumisen yhteydessä
Kisanetiin viimeistään 2 viikkoa ennen kilpailua,
jonka jälkeen latausmahdollisuus Kisanetissä
sulkeutuu. Tarkemmat ohjeet kirjataan
kilpailukutsuun. Musiikit tulee nimetä huolellisesti
Kilpailusäännön mukaisesti.
-Jokaisella voimistelijalla tulee olla mukana varalla
omat levyt (CD-R audio) tai USB – tikku. CD levyn kannessa tulee lukea selkeästi voimistelijan
etunimi ja sukunimi, seura, väline ja luokka/sarja.
Levyjen tulee olla hyväkuntoisia, soida CD –
soittimella ja voimistelija on vastuussa levyjen
kunnosta. Arvosteluun liittyvä sääntö
Kilpailuohjeessa.
Laulu musiikissa:
- Vapaaohjelman musiikissa voi olla laulua
- Vapaaohjelman lisäksi kahdessa
välineohjelmassa voi käyttää musiikkia, jossa on
laulua
- Joukkueen musiikissa voi olla laulua. Kilpailut,
joissa joukkue esittää kaksi eri ohjelmaa tulee
noudattaa FIG:n sääntöä musiikista (vain toisessa
ohjelman musiikissa voi olla laulua)

valmentajan päätös
- Valmentaja päättää mihin sarjaan joukkue osallistuu noudattaen seuraavia ikäsääntöjä:
- joukkueessa voimistelevien tulee täyttää vähintään 8 vuotta kilpailuvuonna, yläikärajaa ei ole

Joukkueessa tulee olla vähintään 4 voimistelijaa, enintään 8 voimistelijaa. Kahden näytön välillä voi vaihtaa enintään 3 voimistelijaa. Jokaisen voimistelijan tulee kilpailuissa suorittaa vähintään yksi
näyttö. Joukkueen yksi jäsen voi samaan aikaan olla jäsen kahdessa eri joukkueessa.
- BD:t voi vapaasti valita sääntöjen puitteissa (UEG/FIG).

- JM- ja M-luokissa ikärajojen tulee noudattaa UEG/FIG sääntöjä kuitenkin siten, että voimistelijat saavat olla yhtä
vuotta liian nuoria

2:15 - 2:30

Joukkueessa tulee olla vähintään 4 voimistelijaa, enintään 8 voimistelijaa. Kahden näytön välillä voi vaihtaa enintään 3 voimistelijaa. Jokaisen voimistelijan tulee kilpailuissa suorittaa vähintään yksi
näyttö. Joukkueen yksi jäsen voi samaan aikaan olla jäsen kahdessa eri joukkueessa. UEG/FIG - säännöt.
2:15 - 2:30
valmentajan päätös,
ikärajojen mukaan

Joukkueessa tulee olla vähintään 4 voimistelijaa, enintään 8 voimistelijaa. Kahden näytön välillä voi vaihtaa enintään 3 voimistelijaa. Jokaisen voimistelijan tulee kilpailuissa suorittaa vähintään yksi
näyttö. Joukkueen yksi jäsen voi samaan aikaan olla jäsen kahdessa eri joukkueessa. UEG/FIG - säännöt.

HUOM! Ennen YKSILÖIDEN 1.luokkaan osallistumista tulee voimistelijalla olla suoritettuna pronssi- ja hopeamerkki ja 3.luokkaan osallistuvilla KULTAMERKKI. Kauden 2021 alkaessa 5.luokkaan osallistuvilla voimistelijoilla tulee olla suoritettuna TIMANTTIMERKKI. Vaihtoehtoisesti voimistelija voi osallistua Välinekilpailuihin, duo/trio - kilpailuihin tai kilpailuihin joukkueessa. Merkkijärjestelmän sivut: https://www.voimistelu.fi/fi/L%C3%B6yd%C3%A4-voimistelu/Rytminen-voimistelu/Kilpailu/J%C3%A4rjestelm%C3%A4/Merkkij%C3%A4rjestelm%C3%A4
D1/D2 - vaatimukset

Suoritettavat ohjelmat

IKÄKAUSIKILPAILUT

BD

D3/D4 - vaatimukset

ED (vaihdot)

S
(tanssit)

R

min 2

min 1, max
4

AD/C

Kokonaispisteet D

Artistic E1/E2

Tehnical E3-E6

"D"

Taiteellinen (TA)

Tekn.E3-E6 = TE

Kokonaispisteet E

YHTEISPISTEET

"E"

Yhteispistemäärä

Muuta

Kategorisointi

Suoritettavat ohjelmat

Muuta

vapaa

Lisätiedot vapaasta

Muut huomioitavat vähennykset

1. väline

2. väline

naru

x - vapaavalintainen

3. väline

4. väline

Osien arvot

Yleistä sarjoista

Coordina
tor judge
väh.

Rajan ylitykset

Ajanotto

Ohjelmien kestot

Luokan nosto-%

Sarjoissa nouseminen/Ikärajat

ei rajoitetta

ei

ei

EI

1:15- 1:30

2021: 2013 syntyneet (2022: 2014 syntyneet)

Noudatetaan UEG/FIG -sääntöjä liitteen poikkeuksia lukuunottamatta. Ennen 8v. Sarjaa, tulee voimistelijalla olla suoritettuna merkkijärjestelmän KULTAMERKKI.

Yleistä sarjasta

Yksilöt

8-vuotiaat

2-ottelu (naru + 1 vapaavalintainen väline)

Min. 3. Enintään 7 korkeinta lasketaan
(min. 1 hyppy, min. 1 tasapaino, min.1
piruetti)

Yksilöt

9-vuotiaat

2-ottelu (pallo + 1 vapaavalintainen väline)

Min. 3. Enintään 7 korkeinta lasketaan
(min. 1 hyppy, min. 1 tasapaino, min.1
piruetti)

min 2

min 1, max
4

ei min/max

Pisteitä ei
näytetä

arvostellaan

arvostellaan

Pisteitä ei
näytetä

Pisteet näytetään

livepisteet

pallo

x - vapaavalintainen

ei rajoitetta

ei

ei

EI

1:15- 1:30

2021: 2012 syntyneet (2022: 2013 syntyneet)

Noudatetaan UEG/FIG -sääntöjä liitteen poikkeuksia lukuunottamatta. Ennen 9v. Sarjaa, tulee voimistelijalla olla suoritettuna vähintään merkkijärjestelmän KULTAMERKKI. Myös
TIMANTTIMERKKIÄ voi jo suorittaa.

Yksilöt

10-vuotiaat

2-ottelu (vanne + 1 vapaavalintainen väline)

Min. 3. Enintään 7 korkeinta lasketaan
(min. 1 hyppy, min. 1 tasapaino, min.1
piruetti)

min 2

min 1, max
4

ei min/max

Pisteitä ei
näytetä

arvostellaan

arvostellaan

Pisteitä ei
näytetä

Pisteet näytetään

livepisteet

vanne

x - vapaavalintainen

ei rajoitetta

ei

ei

EI

1:15- 1:30

2021: 2011 syntyneet (2022: 2012 syntyneet)

Noudatetaan UEG/FIG -sääntöjä liitteen poikkeuksia lukuunottamatta. Ennen 10v. Sarjaa, tulee voimistelijalla olla suoritettuna vähintään merkkijärjestelmän KULTAMERKKI. Myös
TIMANTTIMERKKIÄ voi jo suorittaa.

Yksilöt

11-vuotiaat

2-ottelu (keilat + 1 vapaavalintainen väline)

Min. 3. Enintään 7 korkeinta lasketaan
(min. 1 hyppy, min. 1 tasapaino, min.1
piruetti)

min 2

min 1, max
4

ei min/max

Pisteitä ei
näytetä

arvostellaan

arvostellaan

Pisteitä ei
näytetä

Pisteet näytetään

livepisteet

keilat

x - vapaavalintainen

ei rajoitetta

ei

ei

EI

1:15- 1:30

2021: 2010 syntyneet (2022: 2011 syntyneet)

Noudatetaan UEG/FIG -sääntöjä liitteen poikkeuksia lukuunottamatta. Ennen 11v. sarjaa, tulee voimistelijalla olla suoritettuna merkkijärjestelmän TIMANTTIMERKKI (1.1.2021 alkaen).

Yksilöt

12-vuotiaat

3-ottelu (keilat, nauha + 1 vapaavalintainen väline)

Min. 3. Enintään 7 korkeinta lasketaan
(min. 1 hyppy, min. 1 tasapaino, min.1
piruetti)

min 2

min 1, max
4

ei min/max

Pisteet
näytetään

arvostellaan

arvostellaan

Pisteet
näytetään

Pisteet näytetään

livepisteet

keilat

nauha

x - vapaavalintainen

ei rajoitetta

ei

ei

EI

1:15- 1:30

2021: 2009 syntyneet (2022: 2010 syntyneet)

Noudatetaan UEG/FIG -sääntöjä liitteen poikkeuksia lukuunottamatta.

Yksilöt

Nuoret / A

4-ottelu (UEG/FIG)

Min. 3. Enintään 7 korkeinta lasketaan
(min. 1 hyppy, min. 1 tasapaino, min.1
piruetti)

min 2

min 1, max
4

ei min/max

Pisteet
näytetään

arvostellaan

arvostellaan

Pisteet
näytetään

Pisteet näytetään

livepisteet

2020: naru, 2021: vanne

pallo

keilat

nauha

ei rajoitetta

0.3 joka
kerta

kyllä

kyllä

1:15- 1:30

2021: 2006 - 2008 syntyneet (2022: 2007 - 2009 syntyneet)

Noudatetaan UEG/FIG-sääntöjä. SM – loppukilpailupaikkaa tavoittelevien tulee saman kauden aikana kilpailla A – sarjoissa/luokissa eli JM - A, M - A tai IK – A.
Myös arvokilpailukarsintoihin (EM, MM) osallistuvien voimistelijoiden tulee saman kauden aikana kilpailla A – sarjoissa/luokissa eli JM – A, M – A ja IK – A.

Yksilöt

Nuoret / B

3-ottelu (UEG/FIG, kolme vapaavalintaista välinettä)

Min. 3. Enintään 7 korkeinta lasketaan
(min. 1 hyppy, min. 1 tasapaino, min.1
piruetti)

min 2

min 1, max
4

ei min/max

Pisteet
näytetään

arvostellaan

arvostellaan

Pisteet
näytetään

Pisteet näytetään

livepisteet

2020: naru, 2021: vanne

pallo

keilat

nauha

ei rajoitetta

0.3 joka
kerta

kyllä

kyllä

1:15- 1:30

2021: 2006 - 2008 syntyneet (2022: 2007 - 2009 syntyneet)

Noudatetaan UEG/FIG-sääntöjä.

Yksilöt

Naiset / A

4-ottelu (FIG)

Min. 3. Enintään 9 korkeinta lasketaan
(min. 1 hyppy, min. 1 tasapaino, min.1
piruetti)

min 1

min 1, max
5

min 1

Pisteet
näytetään

arvostellaan

arvostellaan

Pisteet
näytetään

Pisteet näytetään

livepisteet

vanne

pallo

keilat

nauha

ei rajoitetta

0.3 joka
kerta

kyllä

kyllä

1:15- 1:30

2021: 2005 ja aikaisemmin syntyneet (2022: 2006 ja aikaisemmin syntyneet)

Noudatetaan FIG-sääntöjä.

Yksilöt

Naiset / B

3-ottelu (UEG/FIG, kolme vapaavalintaista välinettä)

Min. 3. Enintään 9 korkeinta lasketaan
(min. 1 hyppy, min. 1 tasapaino, min.1
piruetti)

min 1

min 1, max
5

min 1

Pisteet
näytetään

arvostellaan

arvostellaan

Pisteet
näytetään

Pisteet näytetään

livepisteet

vanne

pallo

keilat

nauha

ei rajoitetta

0.3 joka
kerta

kyllä

kyllä

1:15- 1:30

2021: 2005 ja aikaisemmin syntyneet (2022: 2006 ja aikaisemmin syntyneet)

Noudatetaan FIG-sääntöjä.

kyllä

ei
vähenny
ksiä

1:30 - 2:00

2021: 2011 - 2013 syntyneet (2022: 2012 - 2014 syntyneet)

Noudatetaan UEG/FIG -sääntöjä liitteen poikkeuksia lukuunottamatta. Joukkueessa 5 - 6 voimistelijaa, joista kaikkien tulee suorittaa vähintään yksi näyttö. HUOM! Ohjelmalla ei voi kilpailla
Luokkakilpailun luokassa 1., jossa kilpaillaan valmiilla vapaaohjelmalla. KATSO MYÖS OHJE yhteistyöliikkeiden, vaihtojen ja tanssien suorittamiseen:
https://www.voimistelu.fi/fi/L%C3%B6yd%C3%A4-voimistelu/Rytminen-voimistelu/Kilpailu/Materiaalit

2:15 - 2:30

2021: 2008 - 2011 syntyneet (2022: 2009 - 2012 syntyneet)

Noudatetaan UEG/FIG -sääntöjä liitteen poikkeuksia lukuunottamatta.

2:15 - 2:30

ei min/max

Pisteitä ei
näytetä

arvostellaan

arvostellaan

Pisteitä ei
näytetä

Pisteet näytetään

livepisteet

Musiikki

Ks. Yllä kohta "Luokkakilpailut"

HUOM! Yksilöiden Ikäkausikilpailuun 8 - vuotiaiden sarjaan osallistuvilla olla suoritettuna KULTAMERKKI ja kauden 2021 alkaessa 11 - vuotiaiden sarjaan osallistuvilla TIMANTTIMERKKI. Vaihtoehtoisesti voimistelija voi osallistua Välinekilpailuihin, duo/trio - kilpailuihin tai kilpailuihin joukkueessa. Merkkijärjestelmän sivut: https://www.voimistelu.fi/fi/L%C3%B6yd%C3%A4-voimistelu/Rytminen-voimistelu/Kilpailu/J%C3%A4rjestelm%C3%A4/Merkkij%C3%A4rjestelm%C3%A4

joukkue

Lapset (uusi sarja 1.8.2020 alkaen)

sama ohjelma 2x = 2-ottelu

3-4 (min. 1 / joka sukua)

2 pakollista

min 3

ei arvostella D1/D2 arvostelee (CC, CRR) Pisteitä ei
näytetä

arvostellaan

arvostellaan

Pisteitä ei
näytetä

livepisteet

Pisteet näytetään

oma vapaaohjelma (myös 1.luokan valmisohjelmaa voi käyttää ja halutessaan muokata)

ei rajoitetta

0.3 joka
kerta

joukkue

Pre-nuoret

sama ohjelma 2x = 2-ottelu

3-4

3-4

min 2

max 1

C = min 4

Pisteet
näytetään

arvostellaan

arvostellaan

Pisteet
näytetään

Pisteet näytetään

livepisteet

2021: pallo

ei rajoitetta

0.3 joka
kerta

kyllä

ei
vähenny
ksiä

joukkue

Nuoret

sama ohjelma 2x = 2-ottelu

3-4

3-4

min 2

max 1

C = min 4

Pisteet
näytetään

arvostellaan

arvostellaan

Pisteet
näytetään

Pisteet näytetään

livepisteet

2021: pallo (kuluvan kauden SM - väline)

ei rajoitetta

0.3 joka
kerta

kyllä

kyllä

Pisteet
näytetään

arvostellaan

arvostellaan

Pisteet
näytetään

Pisteet näytetään

livepisteet

5 samaa välinettä FIG:n välinekierto huomioiden, 2021: pallo

ei rajoitetta

0.3 joka
kerta

kyllä

kyllä

2:15 - 2:30

joukkue

Naiset

sama ohjelma 2x = 2-ottelu

4-5

4-5

min 1

max 1

C = min 4

Noudatetaan UEG/FIG-sääntöjä.
- ikärajojen tulee noudattaa UEG/FIG sääntöjä kuitenkin siten, että voimistelijat saavat olla yhtä vuotta liian nuoria.
2021: NUORET 2006 - 2008 syntyneet sekä 2009 syntyneet. NAISET: 2005 ja aikaisemmin syntyneet sekä 2006
syntyneet.
Noudatetaan FIG-sääntöjä.

SM-KILPAILUT SEKÄ ARVOKILPAILUJEN KARSINTAKILPAILUT (Kilpailusäännöt: https://www.voimistelu.fi/fi/L%C3%B6yd%C3%A4-voimistelu/Rytminen-voimistelu/Kilpailu/S%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t)
Yksilöt

Nuoret

4-ottelu

Min. 3. Enintään 7 korkeinta lasketaan
(min. 1 hyppy, min. 1 tasapaino, min.1
piruetti)

min 2

min 1 max 4

ei min/max

Pisteet
näytetään

arvostellaan

arvostellaan

Pisteet
näytetään

Pisteet näytetään

livepisteet

vanne

pallo

keilat

nauha

ei rajoitetta

0.3 joka
kerta

kyllä

kyllä

1:15- 1:30

2021: 2006 - 2008 syntyneet (2022: 2007 - 2009 syntyneet)

Noudatetaan UEG/FIG-sääntöjä.

Yksilöt

Naiset

4-ottelu

Min. 3. Enintään 9 korkeinta lasketaan
(min. 1 hyppy, min. 1 tasapaino, min.1
piruetti)

min 1

min 1 max 5

min 1

Pisteet
näytetään

arvostellaan

arvostellaan

Pisteet
näytetään

Pisteet näytetään

livepisteet

vanne

pallo

keilat

nauha

ei rajoitetta

0.3 joka
kerta

kyllä

kyllä

1:15- 1:30

2021: 2005 ja aikaisemmin syntyneet (2022: 2006 ja aikaisemmin syntyneet)

Noudatetaan FIG-sääntöjä.

Joukkue Pre-nuoret

sama ohjelma 2x = 2-ottelu

3-4

3-4

min 2

max 1

C = min 4

Pisteet
näytetään

arvostellaan

arvostellaan

Pisteet
näytetään

Pisteet näytetään

livepisteet

2021: pallo

ei rajoitetta

0.3 joka
kerta

kyllä

kyllä

2:15 - 2:30

2021: 2008 - 2011 syntyneet (2022: 2009 - 2012 syntyneet)

Noudatetaan UEG/FIG -sääntöjä liitteen poikkeuksia lukuunottamatta.

Joukkue Nuoret

sama ohjelma 2x = 2-ottelu

3-4

3-4

min 2

max 1

C = min 4

Pisteet
näytetään

arvostellaan

arvostellaan

Pisteet
näytetään

Pisteet näytetään

livepisteet

Kuluvan kauden SM-väline, 2021: pallo

ei rajoitetta

0.3 joka
kerta

kyllä

kyllä

2:15 - 2:30

2021: 2006 - 2008 syntyneet (2022: 2007 - 2009 syntyneet)

Noudatetaan UEG/FIG-sääntöjä poikkeuksella, että voimistelijat voivat olla yhden vuoden liian nuoria (eli vuonna 2021 myös vuonna 2009 syntyneitä).

Joukkue Naiset

sama ohjelma 2x = 2-ottelu

4-5

4-5

min 1

max 1

C = min 4

Pisteet
näytetään

arvostellaan

arvostellaan

Pisteet
näytetään

Pisteet näytetään

livepisteet

5 samaa välinettä FIG:n välinekierto huomioiden. 2021: pallo

ei rajoitetta

0.3 joka
kerta

kyllä

kyllä

2:15 - 2:30

2021: 2005 ja aikaisemmin syntyneet (2022: 2006 ja aikaisemmin syntyneet)

Noudatetaan UEG/FIG-sääntöjä, poikkeuksella, että voimistelijat voivat olla yhden vuoden liian nuoria (eli vuonna 2021 myös 2006 syntyneitä).

min 3

Pisteet
näytetään

arvostellaan

Pisteet
näytetään

Pisteet näytetään

livepisteet

Vapaavalintainen väline (1 tai 2 välinettä)

BD:t max 0.50p

0.3 joka
kerta

kyllä

kyllä

1:15- 1:30

Joukkueiden ikärajojen mukaiset. 2021: 2006 - 2008 syntyneet (2022: 2007 - 2009 syntyneet)

Noudatetaan UEG/FIG-sääntöjä poikkeuksella, että voimistelijat voivat olla yhden vuoden liian nuoria (eli vuonna 2021 myös vuonna 2009 syntyneitä). Kokoonpanojen muodostaminen SM –
kilpailuissa ja PM – karsinnoissa:
SM – kilpailuissa ja PM – kilpailun karsinnassa kokoonpanot muodostetaan niin, että duossa voi olla kaksi voimistelijaa ja triossa kolme voimistelijaa (duo = 2 voimistelijaa, trio = 3 voimistelijaa).

min 3

Pisteet
näytetään

arvostellaan

Pisteet
näytetään

Pisteet näytetään

livepisteet

BD:t max 0.50p

0.3 joka
kerta

kyllä

kyllä

1:15- 1:30

Joukkueiden ikärajojen mukaiset. 2021: 2005 ja aikaisemmin syntyneet (2022: 2006 ja aikaisemmin syntyneet)

Noudatetaan UEG/FIG-sääntöjä, poikkeuksella, että voimistelijat voivat olla yhden vuoden liian nuoria (eli vuonna 2021 myös 2006 syntyneitä).Kokoonpanojen muodostaminen SM – kilpailuissa ja
PM – karsinnoissa:
SM – kilpailuissa ja PM – kilpailun karsinnassa kokoonpanot muodostetaan niin, että duossa voi olla kaksi voimistelijaa ja triossa kolme voimistelijaa (duo = 2 voimistelijaa, trio = 3 voimistelijaa).

Duo/trio

Duo/trio

Nuoret

Naiset

sama ohjelma 2x = 2-ottelu

sama ohjelma 2x = 2-ottelu

3

3

3

3

min 1

min 1

max 1

max 1

arvostellaan

arvostellaan

Vapaavalintainen väline (1 tai 2 välinettä)

Ks. Yllä kohta "Luokkakilpailut"

HUOM! SM - kilpailussa ja PM - karsintakilpailussa duon kokoonpanossa voi olla vain 2 voimistelijaa ja trion kokoonpanossa vain 3 voimistelijaa, muista duo/trio - kilpailuista poiketen.

VÄLINEKILPAILUT
Yksilöt

9v

sarjat:1-ottelu ja 2-ottelu

3-7

min 1

ei min/max

ei min/max

Pisteitä ei
näytetä

Ei arvostella

arvostellaan

Pisteitä ei
näytetä

Pisteet näytetään vain
ylimmässä kategoriassa

kyllä

ei
livepisteitä

x - vapaa-valintainen

x - vapaavalintainen

0.10 - 0.30

ei

ei

EI

1:15- 1:30

Tulosten kategorisointi:
kategoria I-25%, II-25%, III- 2021: 2012 syntyneet
25%, IV-25%)

Yksilöt

10-11v

sarjat:1-ottelu ja 2-ottelu

3-7

min 1

ei min/max

ei min/max

Pisteitä ei
näytetä

Ei arvostella

arvostellaan

Pisteitä ei
näytetä

Pisteet näytetään vain
ylimmässä kategoriassa

kyllä

ei
livepisteitä

x - vapaa-valintainen

x - vapaavalintainen

0.10 - 0.30

ei

ei

EI

1:15- 1:30

Tulosten kategorisointi:
kategoria I-25%, II-25%, III- 2021: 2011 ja 2010 syntyneet
25%, IV-25%)

Yksilöt

12-13v

sarjat:1-ottelu ja 2-ottelu

3-7

min 1

ei min/max

ei min/max

Pisteitä ei
näytetä

Ei arvostella

arvostellaan

Pisteitä ei
näytetä

Pisteet näytetään vain
ylimmässä kategoriassa

kyllä

ei
livepisteitä

x - vapaa-valintainen

x - vapaavalintainen

0.10 - 0.30

ei

ei

EI

1:15- 1:30

Tulosten kategorisointi:
kategoria I-25%, II-25%, III25%, IV-25%)

Yksilöt

14-15v

sarjat:1-ottelu ja 2-ottelu

3-7

min 1

ei min/max

ei min/max

Pisteitä ei
näytetä

Ei arvostella

arvostellaan

Pisteitä ei
näytetä

Pisteet näytetään vain
ylimmässä kategoriassa

kyllä

ei
livepisteitä

x - vapaa-valintainen

x - vapaavalintainen

0.10 - 0.30

ei

ei

EI

1:15- 1:30

Tulosten kategorisointi:
kategoria I-25%, II-25%, III- 2021: 2007 ja 2006 syntyneet
25%, IV-25%)

Yksilöt

yli 16v

sarjat:1-ottelu ja 2-ottelu

3-7

min 1

ei min/max

ei min/max

Pisteitä ei
näytetä

Ei arvostella

arvostellaan

Pisteitä ei
näytetä

Pisteet näytetään vain
ylimmässä kategoriassa

kyllä

ei
livepisteitä

x - vapaa-valintainen

x - vapaavalintainen

0.10 - 0.30

ei

ei

EI

1:15- 1:30

Tulosten kategorisointi:
kategoria I-25%, II-25%, III25%, IV-25%)

ei

EI

1:15- 1:30

2021: 2011 - 2013 syntyneet (2022: 2012 - 2014 syntyneet)

EI

1:15- 1:30

2021: 2008 - 2011 syntyneet (2022: 2009 - 2012 syntyneet)

2021: 2009 ja 2008 syntyneet

- Sarjat 1 tai 2 välineohjelmalle
- Välineen tulee liikkua osissa
- Ohjelmissa voi käyttää myös sääntökirjan ulkopuolisia vartalonvaikeusosia, joiden arvo on 0.1p (esim. varsahyppy, rintaseisonta). Ks. Välinekilpailun sääntöosio.
- Muilta osin noudatetaan FIG:n sääntöjä

Ks. Yllä kohta "Luokkakilpailut"

2021: 2005 tai aiemmin syntyneet

DUO/TRIO-KILPAILUT (muut kuin SM - kilpailut/PM - karsinta)
Lapset

sama ohjelma 2x = 2-ottelu

3

3

min 1

max 1

min 3

Pisteitä ei
näytetä

arvostellaan

arvostellaan

Pisteitä ei
näytetä

Pisteet näytetään

livepisteet

x (1 tai 2 välinettä)

Prenuoret

sama ohjelma 2x = 2-ottelu

3

3

min 1

max 1

min 3

Pisteet
näytetään

arvostellaan

arvostellaan

Pisteet
näytetään

Pisteet näytetään

livepisteet

x (1 tai 2 välinettä)

min 3

Pisteet
näytetään

arvostellaan

arvostellaan

Pisteet
näytetään

Pisteet näytetään

livepisteet

min 3

Pisteet
näytetään

arvostellaan

Pisteet
näytetään

Pisteet näytetään

livepisteet

Nuoret

Naiset ja "seka"sarja (nuoret&naiset).

sama ohjelma 2x = 2-ottelu

sama ohjelma 2x = 2-ottelu

3

3

3

3

min 1

min 1

max 1

max 1

arvostellaan

x (1 tai 2 välinettä)

x (1 tai 2 välinettä)

Valmiin keiladuon ja naruduon
videot ja musiikit löytyvät
Voimisteluliiton Sillasta
(materiaalipankki, ilman
kirjatumista).
https://www.voimistelu.fi/fi/Materiaal
ihaku#/search/q/page:0;sortBy:publ
ishdate

Molempia ohjelmia voi itse

BD:t max 0.50p

ei

BD:t max 0.50p

0.3 joka
kerta

kyllä

BD:t max 0.50p

0.3 joka
kerta

kyllä

kyllä

1:15- 1:30

Joukkueiden ikärajojen mukaiset. 2021: 2006 - 2008 syntyneet sekä yhtä vuotta nuoremmat eli 2009 syntyneet.

BD:t max 0.50p

0.3 joka
kerta

kyllä

kyllä

1:15- 1:30

2021: naiset 2005 ja aikaisemmin syntyneet naisten sarjaan kuuluvat voimistelijat, sekä 2006 – 2008 syntyneet nuoret.

ei

ei

Ks. Yllä kohta "Luokkakilpailut"
- D-pisteet, ei maksimia.
- Voimistelija voi suorittaa yli 0.5p arvoisia vartalo-osia mutta niistä annetaan max 0.5p
- Muut osat (ED, C, R) FIG:n mukaan
- CRR (0,3): Duossa 1 voimistelija suorittaa pyörimisen, Trioissa 1-2 voimistelijaa)
- CRR2 (0,4): Duoissa 2 voimistelijaa suorittaa pyörimisen, Trioissa 3 voimistelijaa
- Oma tai valmisohjelma (keilat, ohjelmaa voi itse muokata)
-HUOM! Kokoonpanojen muodostaminen Luokka- ja ikäkausikilpailujen sekä välinekilpailun sarjoissa. Duon voin muodostaa 2-3 voimistelijasta ja trion 3-4 voimistelijasta. Näin ollen yksi voimistelija
voi vaihtua näyttöjen välillä. Kukaan ilmoitetuista voimistelijoista ei voi olla kokonaan varavoimistelija, vaan kaikkien tulee suorittaa vähintään yksi näyttö.

RYTMISEN VOIMISTELUN MERKKIJÄRJESTELMÄ.
Järjestelmä linkittyy kilpailujärjestelmään. Lue lisää Voimisteluliiton nettisivuilta. https://www.voimistelu.fi/fi/L%C3%B6yd%C3%A4-voimistelu/Rytminen-voimistelu/Kilpailu/J%C3%A4rjestelm%C3%A4/Merkkij%C3%A4rjestelm%C3%A4
STARA
Valmiin vapaan video ja musiikit löytyvät Voimisteluliiton
Sillasta.

Ei sarjoja.

1 / 1 25.2.2021

1) valmis vapaa-ohjelma (ks. kohta "Yleistä sarjasta") ennen luokassa 1
aloittamista! 1.8.2020 alkaen käytössä on uusi Staran valmis vapaaohjelma.
2) vapaasti valittavat ohjelmat
3) Staran aikana voi suorittaa Stara - merkkiä, pronssimerkkiä ja
hopeamerkkiä.

Sanalline
n arvio

kyllä

valmis vapaa

Uuden 1.8.2020 käytössä olevan Staran vapaanohjelman videot ja musiikit
löytyvät samasta paikasta, kuin merkkijärjestelmän materiaalit.
https://voimistelu.kuvat.fi/kuvat/ salasana: rv2018

Vapaaohjleman suoritusohjeet ja
liikkeet löytyvät Voimisteluliiton
netistä:
http://www.voimistelu.fi/fi/Wiki#/sea
rch/q/page:0;sortBy:publishdate

Valmis vapaaohjelma

- Staralla valmiin vapaan suorittanut kilpailukaudella 8-vuotta täyttänyt voimistelija voi valmentajan
päätöksellä siirtyä I-luokkaan (mikäli pronssi- ja hopeamerkit on suoritettu).
Huom! Staralla tulee suorittaa valmis "STARAN"vapaaohjelma, jotta siirtyminen I-luokkaan on mahdollinen. Oma
vapaaohjelma ei kelpaa. Valmentaja on vastuussa oikean ohjelman suorittamisesta.

* Jokaisen voimistelijan tulee osallistua Staraan ennen I-luokkaan siirtymistä ja suorittaa valmis vapaa-ohjelma. Lisäksi voimistelijan tulee suorittaa merkkijärjestelmän merkit
PRONSSI ja HOPEA ennen I - luokkaan siirtymistä.
* Poikkeus: ulkomailla jo kilpailleet ja Suomeen muuttaneet voimistelijat (aloitus I-luokasta)
* HUOM! Luokkakilpailun Stara-tapahtumaan voivat osallistua Voimisteluliiton linjauksen mukaisesti 7-12-vuotiaat voimistelijat, Rytmisen valmista vapaaohjelmaa suorittavat voimistelijat ja I- tai IIluokassa kilpailevat voimistelijat. Alle 6v. seurojen Staroilla ja muissa tapahtumissa.

Ks. Yllä kohta "Luokkakilpailut"

