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Rytmisen voimistelun maajoukkue- ja arvokilpailuvalintakriteerit 2020

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. Joukkuemaajoukkueen
tilanne arvioidaan vuosittain MM – kisojen/Olympialaisten jälkeen. Mikäli joukkueen kokoonpanoon
tulee muutoksia kesken kauden, vastuuvalmentaja esittelee asian lajiasiantuntijaryhmälle.
Naisten maajoukkueen (joukkue) haastajaryhmän haku on auki vuosittaan arvokilpailujen jälkeen.
Lajiasiantuntijaryhmä nimeää voimistelijat haastajaryhmään maajoukkueen vastuuvalmentajan
esityksen pohjalta. Voimistelija, joka on valittu ja nimetty naisten maajoukkueen haastajaryhmään, ei
voi kuulua yksilömaajoukkueeseen.
Nuorten joukkuemaajoukkueen nimeää lajiasiantuntijaryhmä. Nuorten yksilömaajoukkuetta ei nimetä.

Nimeäminen olympiakarsintakilpailuihin (WC ja EM)
Vuonna 2020 World Cup – kilpailut ja EM – kilpailu toimivat yksilöiden olympiakarsintakilpailuina, EM
– kilpailu joukkueiden olympiakarsintakilpailuna.

World Cup – kilpailut, naisten yksilöt
World Cup - kilpailut jaetaan naisten yksilömaajoukkueen urheilijoiden kesken voimassa oleva ranking
huomioiden (SM 4 – ottelu 2019).
Ensimmäisenä kilpailut valitsee rankingin ensimmäisenä oleva voimistelija, sen jälkeen toisena oleva
voimistelija ja viimeisenä kolmantena oleva voimistelija. World Cup – kilpailuista on mahdollista saada
Suomelle yksi olympiapaikka (nimipaikka).

EM – kilpailu, naisten yksilöt
EM – kilpailuun lähetetään yksi (1) voimistelija lajiasiantuntijaryhmän päätöksellä. Mikäli voimistelija
saavuttaa olympiapaikan WC – kilpailuista, lähetetään EM – kilpailuun paikan saavuttanut voimistelija.
Muussa tapauksessa päätöksessä huomioidaan WC – kilpailuista muodostunut Olympic Qualification
ranking, sijoitukset yksittäisistä WC – kilpailuista sekä absoluuttiset kilpailupisteet. Mikäli LAR:n
päätöksellä nimetty voimistelija ei käytä EM – paikkaa, lähetetään EM – kilpailuun seuraavana edellä
mainitut kriteerit huomioiden oleva voimistelija. EM – kilpailuista on mahdollista saada Suomelle yksi
olympiapaikka, mikäli sitä ei ole World Cup – kilpailuista saavutettu (nimipaikka).
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World Cup – kilpailut, naisten joukkue
Naisten maajoukkue kiertää vastuuvalmentajan laatiman kilpailukalenterin mukaiset kilpailut.
EM – kilpailut, naisten joukkue
EM – kilpailuissa Suomea edustaa naisten maajoukkue. EM – kilpailuista on mahdollista saavuttaa
Suomelle olympiapaikka.

Nimeäminen arvokilpailuihin (EM – kilpailun sarja, jossa ei olympiakarsintaa)
Nuorten yksilöt (EM)
Nuorten yksilöiden EM – kilpailuun (team – kilpailu naisten joukkueen kanssa) lähetetään 3
voimistelijaa kahden karsintakilpailun perusteella. EM – kilpailussa yksilöt suorittavat yhteensä 8
ohjelmaa ja suoritettavat ohjelmat jaetaan voimistelijoiden kesken maan etu huomioiden.
Lajiasiantuntijaryhmä nimeää voimistelijat ja tekee päätöksen välineohjelmien jaosta karsintakilpailujen
jälkeen. Suoritettavat ohjelmat on mahdollista jakaa 4-2-2, 3-3-2 tai 4-3-1.
Mikäli kilpailumuotoon (esim. suoritettavien ohjelmien määrä) tulee Euroopan liiton EG:n toimesta
muutos, lajiasiantuntijaryhmä tarkistaa lähetettävien voimistelijoiden määrän säännöt huomioiden.
Osallistumalla arvokilpailukarsintaan, voimistelija sitoutuu ottamaan paikan vastaan, mikäli tulee
valituksi.

Muut kilpailut
Grand Prix – kilpailut
Vuonna 2020 GP - kilpailut jaetaan tasaisesti naisten yksilömaajoukkueen urheilijoiden kesken vuoden
2019 SM – kilpailun neliottelun kolmelle parhaalle urheilijalle, SM – kilpailujen ranking huomioiden.
Ensimmäisenä kilpailun valitsee 4-ottelun Suomen mestari, sen jälkeen toiseksi sijoittunut voimistelija
(SM 2.) ja seuraavana kolmanneksi sijoittunut voimistelija (SM 3.). Mikäli keväällä jäljelle jää tämän
jälkeen vapaita GP – kilpailuja, valitsee rankingissä ensimmäisenä oleva voimistelija toisen kilpailun
jne. Etusijalla kesän GP – kilpailuun (Holon), on kuitenkin mahdollisen olympiapaikan saavuttanut
voimistelija. 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 (SM 4 – ottelu 2020). Etusijalla jaossa on kuitenkin mahdollisen OL – paikan
saavuttanut urheilija. Muussa tapauksessa ensimmäisenä kilpailut valitsevat SM 1. ja 2., sen jälkeen
3. ja mikäli kilpailuihin jää paikkoja, voidaan mahdollinen 4. maajoukkueen jäsen lähettää kilpailuihin
vapaille paikoille. Naisten maajoukkue kiertää vastuuvalmentajan laatiman kilpailukalenterin mukaiset
kilpailut.

3

Karsintapisteiden laskeminen arvokilpailukarsinnoissa, yksilöt (EM)
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, lajiasiantuntijaryhmä päättää lähetettävät voimistelijat.
Kansainvälisissä arvokilpailuissa Suomea voi edustaa vain Suomen kansalainen.
Aikataulu, karsintakilpailut:
•
•
•

Nuorten yksilöiden EM – karsinta 1
Nuorten yksilöiden SM – karsinta ja EM – karsinta 2
Naisten yksilöiden SM – karsinta

28.3.2020
18./19.4.2020
18./19.4.2020

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

