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Rytmisen voimistelun arvokilpailuvalintakriteerit 2016
Rio Test Event ja olympialaiset
1) Mikäli voimistelija saavuttaa MM – kilpailusta (olympiakarsinta 1) paikan Rion Olympialaisiin,
lähetetään kilpailuun paikan saavuttanut voimistelija (OK nimeää). Kisakunto on kuitenkin
todennettava 1 - 2 myöhemmin määriteltävässä 2016 World Cup – kilpailussa ja muussa ennalta
sovitussa tilaisuudessa. Oman pistetason tulee säilyä (tai nousta). Näyttöinä toimivat World Cup
kilpailut ja muut tilaisuudet määritellään yhdessä vastuuvalmentajien, lajipäällikön ja MM –
tuomarin kanssa.
2) Mikäli voimistelija saavuttaa MM – kilpailusta paikan Test Event - kilpailuun (olympiakarsinta 2),
lähetetään kilpailuun paikan saavuttanut voimistelija. Kisakunto on kuitenkin todennettava 1 - 2
myöhemmin määriteltävässä 2016 World Cup – kilpailussa ja muussa ennalta sovitussa
tilaisuudessa. Oman pistetason tulee säilyä (tai nousta). Näyttöinä toimivat World Cup kilpailut
ja muut tilaisuudet määritellään yhdessä vastuuvalmentajien, lajipäällikön ja MM – tuomarin
kanssa.
Loukkaantumistilanteessa tai muussa tilanteessa, jossa Olympiapaikan / Test Event - paikan
saavuttaneen voimistelijan kilpailukunto on laskenut merkittävästi toiseen MM – kilpailuun
osallistuneeseen ja World Cup - kilpailuihin ja muuhun sovittuun tilaisuuteen osallistuvaan
voimistelijaan nähden, on lajiasiantuntijaryhmällä oikeus arvioida tilanne uudelleen maan etu
huomioiden. Merkittäväksi muutokseksi ei riitä se, että toinen MM - kilpailuun osallistunut voimistelija
sijoittuu World Cup - kilpailussa Olympiapaikan /Test Event - paikan lunastaneen voimistelijan edelle.
Toinen voimistelija voi saada paikan, mikäli pystyy nostamaan oman tasonsa selvästi kilpailupaikan
lunastanutta voimistelijaa paremmaksi ja tämä pitää pystyä näyttämään toistuvasti.
Naisten joukkuemaajoukkue kiertää vastuuvalmentajan määrittelemät kilpailut ja kokoonpanosta
vastaa vastuuvalmentaja. Joukkue antaa näytöt kilpailukunnostaan myöhemmin määriteltävissä WC –
kilpailuissa ja muissa ennalta sovituissa tilaisuuksissa.
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EM – kilpailut
Naisten yksilökilpailun maapaikan jakaminen
Vuoden 2016 EM – kilpailujen edustaja nimetään yhden karsintakilpailun eli SM – kilpailun perusteella
(neliottelun voittaja). Loukkaantumistilanteessa tai muussa tilanteessa, jossa valittu urheilija ei pysty
lähtemään kilpailuun, noudatetaan paikan jaossa neliottelun tulosjärjestystä.
Naisten joukkue
Naisten joukkuemaajoukkue kiertää vastuuvalmentajan määrittelemät kilpailut ja kokoonpanosta
vastaa vastuuvalmentaja. Joukkue antaa näytöt yksilöiden SM-kilpailun yhteydessä ja myöhemmin
määriteltävissä WC – kilpailuissa tai muissa tilaisuuksissa.
Nuorten yksilöt
Valinta nuorten yksilöiden EM – kilpailuun tapahtuu Kilpailusääntöjen mukaan (voimassa 1.1.2013
alkaen):
Yksilöiden EM-kilpailuihin voimistelijat valitaan kahden karsintakilpailun perusteella, joista toinen on
SM-kilpailu, mikäli se on aikataulullisesti mahdollista. Näin ollen EM-kilpailuihin voimistelijat valitaan
kahden eri kilpailun perusteella. Yksilöiden EM-kilpailuihin 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. Valinta nuorten EM - team kilpailuun tapahtuu
vastaavalla tavalla. Nuorten team muodostuu 2-4 voimistelijasta.

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

