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TeamGymin PM-katsastukset 2019
Norjassa 9.11.2019 järjestettäviin TeamGymin Pohjoismaiden mestaruuskilpailuihin valitaan
Suomen edustajiksi enintään kaksi seurajoukkuetta naisten sarjaan ja enintään kaksi
seurajoukkuetta sekasarjaan. Katsastuskilpailuja ovat
• TeamGym Cupin 3. osakilpailu 11.–12.5.2019 (6. lk kilpailu) ja
• SM-kilpailut 26.5.2019
Katsastuskilpailut käydään 6. lk säännöillä alla mainitut kokoonpano- ja ikärajaa-asiat huomioiden.
PM-katsastusta suorittavan joukkueen tulee osallistua molempiin katsastuskilpailuihin.
Katsastuskilpailujen pisteet lasketaan yhteen. Suomen edustajat PM-kilpailuihin valitaan
seuraavasti:
-

Naisten sarjassa PM-edustajiksi valitaan ne kaksi joukkuetta, jotka ovat saavuttaneet
katsastuskilpailuissa korkeimmat yhteenlasketut pistemäärät.
Tasatilanteessa: Jos 2. ja 3. sijalle tulleilla joukkueilla on sama yhteispistemäärä,
sovelletaan TeamGymin kilpailusääntöjen kohdan 6 tasapistesääntöä molemmat
katsastuskilpailut huomioiden.

-

Sekajoukkueiden sarjassa tarkastellaan erikseen trampetin ja volttiradan yhteenlaskettuja
pisteitä sekä vapaaohjelman pisteitä. PM-kilpailuihin valitaan joukkue(et), mikäli alla
mainitut kriteerit täyttyvät:
o Trampetti + volttirata: joukkueen on sijoituttava kahden katsastuskilpailun
yhteenlasketuissa pisteissä vähintään toiseksi, kun pisteitä verrataan naisten
joukkueiden pisteisiin
o Vapaaohjelma: kahden katsastuskilpailun yhteenlaskettujen vapaaohjelmapisteiden
tulee olla vähintään 80 % katsastuksessa ensimmäiseksi sijoittuneen naisten
joukkueen yhteenlasketuista vapaaohjelmapisteistä

Ensimmäinen PM-katsastus käydään TeamGymin kilpailusääntöjen mukaisesti katsastuskilpailun
kokoonpanoilla ja ikärajoilla. Koska toinen PM-katsastus on SM-kilpailujen yhteydessä, se käydään
SM-sääntöjen mukaisesti. Sekajoukkueille on lisäksi voimassa kriteerit joukkueen kokoonpanosta
eri telineillä. Kokoonpanot ja ikärajat vuoden 2019 PM-katsastuskilpailuissa on lueteltu alla:
Naisten joukkueet
- 1. katsastus (TGC 3):
o 8–12 voimistelijaa + max. 2 varavoimistelijaa
o kaikki voimistelijat 2003 tai aiemmin syntyneitä
-

2. katsastus (SM):
o 6–12 voimistelijaa + max. 2 varavoimistelijaa
o sallitaan enintään kaksi (2) vuosina 2004–2006 syntynyttä voimistelijaa

Sekajoukkueet
- 1. katsastus (TGC 3):
o 8–12 voimistelijaa + max. 2 varavoimistelijaa
o kaikki voimistelijat 2003 tai aiemmin syntyneitä
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50 % naisia, 50 % miehiä kaikilla telineillä

2. katsastus (SM):
o 6–12 voimistelijaa + max. 2 varavoimistelijaa
o sallitaan enintään kaksi (2) vuosina 2004–2006 syntynyttä voimistelijaa
o joukkueen kokoonpanoon nimettävien naisten ja miesten määrää ei ole rajoitettu,
mutta
▪ volttiradalla ja trampetilla joka kierroksella täytyy olla vähintään 2
naista/miestä
▪ vapaaohjelmassa sallitaan enintään 2 naisen/miehen poikkeus. Esim. jos
miehiä on 5, voi naisia olla 3–7.

PM-edustusjoukkueen kokoonpano
Lopullisessa PM-kokoonpanossa kaikkien voimistelijoiden tulee olla v. 2003 tai aiemmin
syntyneitä, joukkueen koon tulee olla 8–12 voimistelijaa + max. 2 varavoimistelijaa ja
sekajoukkueen kilpailevan kokoonpanon tulee olla 50 % naisia ja 50 % miehiä.
Lajiasiantuntijaryhmä on asettanut kokoonpanolle seuraavat kriteerit, jotta joukkueen voidaan
katsoa olevan sama kuin katsastustilanteessa:
Vähintään 50 % joukkueesta täytyy säilyä:
• Kun joukkue ottaa arvokilpailupaikan vastaan, tulee joukkueen samalla ilmoittaa ko.
joukkueessa katsastuskilpailuissa voimistelleiden urheilijoiden nimet.
• 3 kk ennen arvokilpailuja tulee ilmoittaa joukkueen todennäköinen kokoonpano
arvokilpailussa. Tästä kokoonpanosta vähintään 50 % tulee olla samoja urheilijoita
kuin arvokilpailupaikkaa vastaanotettaessa.
• Jos tämä ehto ei toteudu, käydään uusi katsastus, johon kaikki halukkaat joukkueet
voivat osallistua.
• Joukkueen kokoonpanoa ei voi tämän jälkeen muuttaa muutoin kuin erittäin
perustellusta syystä (esim. loukkaantuminen tai sairastuminen). Muutokseen tulee
tällöin hakea lupa TeamGymin asiantuntijaryhmältä.

