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TEAMGYM CUP -SARJAN KILPAILUSÄÄNNÖT (1.2.2018)
1. YLEISSÄÄNNÖT
Liiton järjestämässä kansallisessa ja kansainvälisessä kilpailussa noudatetaan Suomen Voimisteluliiton
kilpailumääräyksiä.

2. JÄRJESTÄMISSÄÄNNÖT
TeamGym Cupin kilpailut tulee järjestää niiden arvolle sopivassa paikassa. Kilpailujen järjestämispaikka on
ilmoitettava jo kilpailuja haettaessa. Tarkemmat säännöt löytyvät Suomen Voimisteluliiton yleisistä kilpailujen
järjestämisohjeista ja TeamGymin lajikohtaisista ohjeista. Mikäli sääntöjä ei noudateta, Suomen
Voimisteluliiton TeamGym-asiantuntijaryhmällä on oikeus evätä seuralta TeamGym Cupin järjestämisoikeus.

3. CUP-SARJAT
TeamGym Cup -sarjassa kilpaillaan
•

Seurojen TeamGym Cup
o pisteitä keräävät joukkueet luokissa 2–6

•

Joukkueiden TeamGym Cup
o 2. luokassa
o 3. luokassa
o 4. luokassa
o 5. luokassa
o 6. luokassa

Naiset, miehet ja sekajoukkueet kilpailevat samassa cup-sarjassa.
TeamGym Cup -sarjakausi
Sarjakausi koostuu kolmesta osakilpailusta, jotka kilpaillaan kevätkilpailukaudella.
Joukkueiden TeamGym Cup toteutuu, jos ko. luokassa vähintään kolme joukkuetta osallistuu kaikkiin
kolmeen osakilpailuun

4. KILPAILUSÄÄNNÖT
Kilpailuissa noudatetaan TeamGymin kilpailusääntöjä sekä kansallisia arvosteluohjeita.

5. OSALLISTUMINEN TEAMGYM CUP -OSAKILPAILUIHIN
Osallistumisoikeus
•

2., 3., 4., 5. ja 6. luokassa kilpailevat joukkueet voivat osallistua TeamGym Cup -sarjan osakilpailuihin

•

Samasta seurasta voi osallistua useampi joukkue/luokka

1.2.2018

•

2/3

Luokissa 2–6 kilpailevat joukkueet keräävät pisteitä sekä seurojen TeamGym Cupiin että joukkueiden
TeamGym Cupiin

5. TEAMGYM CUP -PISTEET
Seurojen TeamGym Cup
• Joukkue kerää TeamGym Cup -pisteitä edustamalleen seuralle. Mikäli joukkue edustaa kahta seuraa, se
ei voi kerätä TeamGym Cup -pisteitä seurojen TeamGym Cupissa.
•

Seurojen TeamGym Cup -sijoitus määräytyy seuralle sarjakauden aikana kerääntyneiden kaikkien
luokkien (2., 3., 4., 5. ja 6. lk) TeamGym Cup -pisteiden perusteella.

Joukkueiden TeamGym Cup
•

Luokat 2–6 osallistuvat joukkuekohtaiseen TeamGym Cupiin

•

Joukkue kerää joukkuekohtaisia pisteitä joukkuekohtaiseen sarjaan

•

Joukkue, jossa on kahden seuran voimistelijoita voi kerätä joukkuekohtaisia TeamGym Cup -pisteitä

•

Joukkuekohtaisen sarjan sijoitus määräytyy joukkueen sarjakauden aikana samassa luokassa
keräämien TeamGym Cup -pisteiden perusteella

Pisteiden määräytyminen
TeamGym Cup -pisteitä jaetaan kussakin osakilpailussa luokkakohtaisesti viidelle joukkueelle. Jos
osakilpailussa kilpaillaan erikseen poikien sarjassa, järjestetään molempien sarjojen joukkueiden pisteet
samaan tuloslistaan ja Cup-pisteet määritetään yhteisen tuloslistan perusteella.
Joukkue saa Cup-pisteitä sijoituksen perusteella alla olevan taulukon mukaisesti:
Tuomaripistesijoitus
1.
2.
3.
4.
5.

TeamGym Cup -pisteet
6
5
4
3
2

•

Jos finaalikilpailun jälkeen useammalla joukkueella on yhtä paljon Cup-pisteitä, voittaja on se joukkue,
jolla on enemmän osakilpailuvoittoja.

•

Vain yhteen osakilpailuun osallistuminen ei oikeuta Cup-voittoon.

7. PALKITSEMINEN
Osakilpailut
Osakilpailun järjestäjä hankkii palkinnot kuhunkin luokkaan TeamGymin kilpailujen järjestämisohjeiden
mukaisesti.
TeamGym Cup -sarja
• Seurojen TeamGym Cupin voittaja saa 250 € arvosta Suomen Voimisteluliiton TeamGym-koulutusta.
TeamGym Cupin finaalikilpailun järjestäjän tulee sopia koulutuslahjakortin toimittamisesta lajipäällikön
kanssa.
• Joukkueiden TeamGym Cupin kunkin luokan voittajajoukkue saa vuodeksi omakseen Suomen
Voimisteluliiton kiertopokaalin. Kiertopokaalin voittajajoukkueen tulee huolehtia pokaalin
kaiverruttamisesta hyvissä ajoin ennen seuraavan vuoden TeamGym Cup -finaalia. Kaiverruskulujen
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korvaamisesta tulee sopia lajipäällikön kanssa. TeamGym Cupin finaalikilpailun järjestäjän tulee
muistuttaa edellisen vuoden Cup-voittajia kiertopokaalin toimittamisesta kilpailupaikalle.
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