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Rytmisen voimistelun maajoukkueiden valintajärjestelmät
Naisten Yksilöt ja Joukkue 2013 - 2014
Maajoukkueen nimeäminen ja kokoonpano



Lajiasiantuntijaryhmä nimeää yksilöiden maajoukkueeseen 3-4 voimistelijaa
vuosittain nuorten ja naisten SM-kilpailujen neliottelun perusteella.
Joukkuemaajoukkueen kokoonpanosta vastaa vastuuvalmentaja. Vuonna 2013
maajoukkueeseen kuuluu 8 voimistelijaa. Voimistelija, joka on valittu ja nimetty
naisten joukkuemaajoukkueeseen, ei voi kuulua yksilömaajoukkueeseen.
Joukkueen tilanne arvioidaan vuosittain MM-kisojen jälkeen. Mikäli joukkueen
kokoonpanoon tulee muutoksia kesken kauden, vastuuvalmentaja esittelee asian
lajiasiantuntijaryhmälle.

WC ja GP-kilpailujen jako




Yksilöiden World Cup ja Grand Prix – kilpailut jaetaan yksilömaajoukkueen
urheilijoiden kesken. WC-kilpailut jaetaan SM-kilpailujen neliottelun kolmelle
parhaalle urheilijalle.
Joukkuemaajoukkue kiertää vastuuvalmentajan hyväksi katsomat WC ja GP –
kilpailut, jotka kuuluvat valmennussuunnitelmaan ja Rio 2016 projektiin.

Nimeäminen arvokilpailuihin (EM ja MM)


Voimistelija voidaan valita edustajaksi arvokilpailuihin joko yksilönä tai joukkueessa.

Vuonna 2013
 Naisten yksilöiden EM - kilpailuihin 2013 lähetetään kaksi voimistelijaa kahden
karsintakilpailun perusteella. Liitto maksaa kilpailuun kaksi voimistelijaa.


Naisten yksilöiden MM - kilpailuihin 2013 paikkoja on kahdelle voimistelijalle.
Lähetetään MM - kilpailuun kaksi voimistelijaa kahden karsintakilpailun perusteella.
Liitto maksaa yhden, toinen on omakustanteinen.



Osallistumalla arvokilpailukarsintaan, voimistelija sitoutuu ottamaan paikan vastaan,
mikäli tulee valituksi.



Joukkuemaajoukkue MM - kilpailuun valitaan kilpailunäyttöjen perusteella ja
joukkue antaa näytöt yksilöiden karsintakilpailun yhteydessä.
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Vuonna 2014
 Avointa EM - kilpailua naisten yksilöille ei ole (20 parasta vuoden 2013 EM kilpailuista). Joukkuemaajoukkue EM – kilpailuun valitaan kilpailunäyttöjen
perusteella.


Naisten yksilöiden MM - kilpailuihin lähetetään 1-3 voimistelijaa kahden
karsintakilpailun perusteella, riippuen vuoden 2013 MM - kisan tuloksesta.
o Jos vuonna 2013 molemmat voimistelijat ovat 50: n parhaan sisällä,
lähetetään vuoden 2014 MM - kilpailuun koko tiimi, jonka liitto maksaa.
o Jos vuonna 2013 molemmat voimistelijat ovat 60: n parhaan sisällä, liitto
maksaa
yhden
voimistelijan
ja
kaksi
voimistelijaa
lähetetään
omakustanteisesti.
o Jos vuoden 2013 menestys on huonompi, lähetetään vain yksi voimistelija
vuoden 2014 MM - kilpailuun.



Osallistumalla arvokilpailukarsintaan, voimistelija sitoutuu ottamaan paikan vastaan,
mikäli tulee valituksi.



Mikäli vuodelle 2014 tulee muutoksia FIG: n MM - kilpailujen Team - kilpailun
sääntöihin, asiantuntijaryhmä tarkistaa kriteerit.



Joukkuemaajoukkue MM - kilpailuihin valitaan kilpailunäyttöjen perusteella ja
joukkue antaa näytöt karsintakilpailujen yhteydessä. Vuoden 2014 MM - kilpailujen
tavoitteena on olla sijoilla 12 - 14.

