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Rytmisen voimistelun arvokilpailuvalintakriteerit 2017

Maajoukkueen nimeäminen ja kokoonpano
Lajiasiantuntijaryhmä nimeää naisten yksilöiden maajoukkueeseen 3 - 4 voimistelijaa vuosittain
nuorten ja naisten SM-kilpailujen neliottelun perusteella.
Joukkuemaajoukkueen kokoonpanosta vastaa vastuuvalmentaja. Voimistelija, joka on valittu ja nimetty
naisten joukkuemaajoukkueeseen, ei voi kuulua yksilömaajoukkueeseen. Maajoukkueen tilanne
arvioidaan vuosittain MM - kisojen jälkeen. Mikäli joukkueen kokoonpanoon tulee muutoksia kesken
kauden, vastuuvalmentaja esittelee asian lajiasiantuntijaryhmälle. Olympiadin alussa maajoukkueen
kokoonpano tarkistetaan lisäksi EM – kilpailujen 2017 jälkeen (sekä naisten maajoukkueen- että
haastajaryhmän kokoonpano).

Nimeäminen arvokilpailuihin (EM ja MM)
Voimistelija voidaan valita edustajaksi arvokilpailuihin joko yksilönä tai joukkueessa.
Naisten yksilökilpailu (EM)
Naisten yksilöiden EM – kilpailuihin (Team – kilpailu ja karsinta 2018 EM - kilpailuun) vuonna 2017
lähetetään kaksi (2) voimistelijaa kahden karsintakilpailun perusteella. Karsintakilpailuista toinen on
SM-kilpailu, mikäli se on aikataulullisesti mahdollista. Karsintapisteisiin lasketaan mukaan SMkilpailujen neliottelusta ja ottelun sisältä välineittäin saatavat karsintapisteet. Tämän lisäksi mukaan
lasketaan karsintakilpailun neliottelusta ja ottelun sisältä välineittäin saatavat karsintapisteet.
Välinekohtaisista SM-finaaleista ei saa karsintapisteitä (Kilpailusäännöt). Voimisteluliitto maksaa
kilpailuun kaksi voimistelijaa. Mikäli EM – kilpailusta saavutetaan maapaikka tai maapaikkoja vuoden
2018 EM – kilpailuun, noudatetaan Kilpailusääntöjä.
Naisten yksilökilpailu (MM)
Naisten yksilöiden MM – kilpailuun lähetetään kaksi (2) voimistelijaa kahden karsintakilpailun
perusteella. Voimisteluliitto maksaa kilpailuun kaksi voimistelijaa. Vuoden 2018 MM – kilpailuihin
lähetettävien voimistelijoiden määrä, on sidonnainen / riippuu vuoden 2017 MM – kilpailun tuloksista.
Osallistumalla arvokilpailukarsintaan, voimistelija sitoutuu ottamaan paikan vastaan, mikäli tulee
valituksi.
Naisten joukkue
Joukkueiden MM - kilpailuun lähetetään maajoukkue kilpailunäyttöjen perusteella. Joukkue antaa
näytöt yksilöiden karsintakilpailujen yhteydessä, mikäli se on aikataulullisesti mahdollista tai muissa
lajipäällikön, Voimisteluliiton tuomarin ja vastuuvalmentajan kanssa sovituissa kilpailuissa /
tilaisuuksissa.

2

Nuorten joukkue
Nuorten joukkueiden EM – kilpailuissa 2017 Suomea edustaa seurojen yhdistelmäjoukkue, joka
nimetään maajoukkueeksi eli nuorten maajoukkue (5 – 6 voimistelijaa). Joukkue antaa kilpailunäytöt
karsintakilpailujen yhteydessä, mikäli se on aikataulullisesti mahdollista tai muissa lajipäällikön,
Voimisteluliiton tuomarin ja vastuuvalmentajan kanssa sovituissa kilpailuissa / tilaisuuksissa.

World Cup, World Challenge Cup ja Grand Prix – kilpailut
Vuonna 2017 WC ja WCC - kilpailut jaetaan ensisijaisesti SM – kilpailun neliottelun kolmelle parhaalle
urheilijalle, SM – kilpailujen ranking huomioiden. Ensimmäisenä kilpailut valitsevat SM 1. ja 2., sen
jälkeen 3. ja mikäli kilpailuihin jää paikkoja, voidaan mahdollinen 4. maajoukkueen jäsen lähettää
kilpailuihin vapaille paikoille. Grand Prix – kilpailut jaetaan yksilömaajoukkueen urheilijoiden kesken
niin, että etusijalla GP – kilpailuihin on rankingissä ensimmäisenä oleva voimistelija ja sen jälkeen
paikkoja voidaan jakaa muille tasaisesti, voimassa oleva SM – kilpailuista muodostunut ranking
huomioiden. Tuomareiden hankkiminen kilpailuihin on lähtevien voimistelijoiden / seurojen vastuulla.
Jakoperusteet voidaan arvioida uudelleen vuodelle 2018.

Muut kilpailut
Universiadien paikka jaetaan SM – kilpailun neliottelun sijoille 1.-4. sijoittuneiden voimistelijoiden
kesken, SM – kilpailujen ranking ja opiskelua koskevat kriteerit huomioiden. Tuomareiden hankkiminen
kilpailuihin on lähtevien voimistelijoiden / seurojen vastuulla.

Lajiasiantuntijaryhmä
pidättää
oikeuden
muutoksiin
ja
esimerkiksi
sairasja
loukkaantumistapauksissa tilanne katsotaan tapauskohtaisesti Suomen parhaan menestyksen
saavuttamiseksi ko. kilpailuissa.

