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Suomen Voimisteluliitto – TeamGymin kilpailusäännöt (1.9.2018)

1. Osallistumisoikeus
Kaikilla Suomen Voimisteluliiton jäsenseuroilla on oikeus osallistua TeamGymkilpailuihin edellyttäen, että kaikki jäsenvelvollisuudet on hoidettu.
Kilpailuun osallistuvalla voimistelijalla tulee olla voimassaoleva kilpailulisenssi:
Kilpailuluokka
Stara
1. lk, 2. lk,
3. lk, 4. lk, 5. lk, 6. lk
Kilpaharrasteluokka
Voimistelupäivät

Tarvittava lisenssi
Staralisenssi
Kilpa B -lisenssi
Kilpa A -lisenssi
Harrastelisenssi

A-tai B-lisenssin voi lunastaa lisenssikauden aikana vähintään 6 vuotta täyttävälle
voimistelijalle.

2. Kilpailusarjat ja -muodot
Kilpailuluokat
Kansalliset kilpailut käydään seuraavissa tasoluokissa:
Stara-tapahtuma, 1. lk, 2. lk, 3. lk, 4. lk, 5. lk ja 6. lk sekä Kilpaharrasteluokka, joka
sisältää Masters-luokan.
Ikärajat
Kilpailu
Stara
Kilpaharrasteluokka
Tasoluokat: 1.–6. lk
Junioreiden SM-kilpailut
Aikuisten SM-kilpailut

Ikäraja
Ei ikärajaa
• Alle 12-vuotiaat
• 12-vuotiaat ja vanhemmat
• yli 16-vuotiaat (Masters)
Ei ikärajoja
Tytöt: 13–17
Pojat: 13–19
(samat ikärajat pätevät sekajoukkueissa)
vähintään 16 vuotta *

* SM-kilpailuissa sallitaan seuraava poikkeus ikärajoihin:
-

aikuisten joukkueessa sallitaan enintään kaksi (2) alle 16-vuotiasta voimistelijaa.

Muita poikkeuksia ikärajoihin ei sallita.
TeamGymin lajiasiantuntijaryhmä määrittää katsastuskilpailujen ikärajat
kilpailukohtaisesti.
Kansainvälisissä arvokilpailuissa ikärajat ovat seuraavat:
Juniorit: 13–17 vuotta

Aikuiset: vähintään 16 vuotta

Ikärajat määräytyvät kilpailuvuoden mukaan. Juniori-ikäisen voimistelijan tulee siis
täyttää kilpailuvuonna vähintään 13 vuotta ja enintään 17 vuotta osallistuessaan SM-,
PM- tai EM-kilpailuihin (poikien yläikäraja kuitenkin 19 vuotta junioreiden SM-
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kilpailuissa). Aikuisten sarjassa kilpailevan joukkueen voimistelijan tulee täyttää
kilpailuvuonna vähintään 16 vuotta.

Kilpailusarjat
SM-kilpailut ja kansainväliset arvokilpailut käydään seuraavissa sarjoissa:
Aikuiset
Naiset
Miehet
Sekajoukkueet

Juniorit
Tytöt
Pojat
Sekajoukkueet

Kilpaharrasteluokassa, 1. luokassa ja luokissa 3–6 ei toistaiseksi ole eri kilpailusarjoja
tyttö-/nais-, poika-/mies- ja sekajoukkueille. 2. luokassa kilpaillaan erikseen poikien
sarjassa, jos kilpailuun on ilmoittautunut vähintään 3 joukkuetta, jossa suurin osa
voimistelijoista on poikia. Jos joukkueessa on yhtä paljon tyttöjä ja poikia, joukkueen
valmentaja päättää, kummassa sarjassa joukkue kilpailee.
Kilpailumuodot
Joukkueet suorittavat kaikissa luokissa vapaaohjelman, volttiradan sekä trampetin ja
näiden suoritusten yhteispistemäärä ratkaisee voittajan (kolmiottelu).
Kilpaharrasteluokassa ja tasoluokissa käytävissä kilpailuissa joukkue voi myös
osallistua vain yhdelle tai kahdelle telineelle. Tällöin puuttuvan telineen pistemääräksi
tulee 0,00.
Voimistelupäivillä järjestetään telinekohtainen kilpailu, jolloin joukkueet voivat
osallistua 1-3 telineelle ja palkinnot jaetaan telinekohtaisesti. TeamGymin
lajiasiantuntijaryhmän päätöksellä voidaan järjestää myös muita telinekohtaisia
kilpailuja tai kaksiottelu.

3. Joukkueen kokoonpano
Joukkue voi koostua korkeintaan kahden eri seuran voimistelijoista. Voimistelijan
tulee olla joukkueen edustaman seuran jäsen.
Joukkueen koko eri luokissa ja kilpailuissa:
Kilpailu

Joukkueen koko

Stara

Suositus: vähintään 4 voimistelijaa

Kilpaharrasteluokka

4-14 voimisteiljaa

1.–6. lk *

Vähintään 6 voimistelijaa, enimmäismäärää ei ole

SM-kilpailut

6–12 voimistelijaa + max. 2 varavoimistelijaa

Katsastuskilpailut

8–12 voimistelijaa + max. 2 varavoimistelijaa, ellei
TeamGymin lajiasiantuntijaryhmä toisin ilmoita

Virheellisestä lukumäärästä seuraa pistevähennys.
* 4., 5. ja 6. luokassa volttirata- ja trampettisuorituksiin valitaan joukkueesta enintään
12 voimistelijaa (merkitään nimilistaan).
-3-

Suomen Voimisteluliitto – TeamGymin kilpailusäännöt (1.9.2018)

Sekajoukkueessa saa olla eri määrä tyttöjä ja poikia / naisia ja miehiä.
Sekajoukkueiden kokoonpano eri luokissa ja kilpailuissa on määritelty
arvosteluohjeissa.
Joukkueen valmentaja vahvistaa joukkueen kilpailevan kokoonpanon kilpailupaikalle
saavuttaessa.
Varavoimistelijan voi vaihtaa kilpailevaan kokoonpanoon seuraavasti:
Ennen kilpailun alkua
Ilmoitus kilpailun järjestäjälle
→ muutos nimilistaan

Kilpailun alkamisen jälkeen
Loukkaantuminen/sairastuminen
→ kilpailun lääkärin/ensiapuhenkilön
vahvistus
→ ilmoitus kilpailun järjestäjälle, joka
ilmoittaa vaihdon tuomaristolle

4. Sama voimistelija eri joukkueissa
Suomessa käytävissä kansallisissa kilpailuissa sama voimistelija
-

voi osallistua 3.–6. lk kilpailuissa kahteen eri joukkueeseen. Joukkueiden on
kilpailtava eri luokissa (3. lk, 4. lk, 5. lk, 6.lk) ja samoja voimistelijoita voi näissä
kahdessa joukkueessa olla enintään kolme. Kilpailun järjestäjän ei tarvitse ottaa
huomioon aikatauluja laadittaessa, että eri joukkueissa on samoja voimistelijoita.
Kilpaharrasteluokassa tai luokissa 1 ja 2 kilpailevat voimistelijat eivät saa
osallistua muiden luokkien kilpailuihin samassa kilpailutapahtumassa.

-

voi edustaa kahta eri seuraa SM-kilpailuissa ja katsastuskilpailuissa eri
kilpailusarjoissa. Esim. voimistelija kilpailee toisen seuran tyttöjen joukkueessa ja
toisen seuran sekajoukkueessa. (Huom! Ks. alla sääntö katsastuskilpailuista PMkilpailuihin.)

PM-katsastuskilpailuissa käytetään pohjoismaisia sääntöjä samojen voimistelijoiden
osallistumisesta useampaan joukkueeseen. PM-kilpailuissa saa olla samoja
voimistelijoita saman seuran naisten joukkueessa ja sekajoukkueessa ja vastaavasti
saman seuran miesten joukkueessa ja sekajoukkueessa.
TeamGymin asiantuntijaryhmältä voi anoa poikkeusta näihin sääntöihin perustelluista
syistä.

5. Tuomaristo ja tuomarivelvoite
Tuomariston kokoonpano on määritelty arvosteluohjeissa.
Kunkin osallistuvan seuran tulee tuoda kilpailuun vähintään yksi tuomari per
kilpailuun osallistuva joukkue. Tuomarin voi myös vuokrata toisesta seurasta.
Tuomarivelvoite koskee seuroja, jotka ovat olleet lajin kilpailutoiminnassa mukana
vähintään vuoden.
Kilpaharrasteluokassa ja SM-kilpailuissa ei ole tuomarivelvoitetta.
Kilpaharrasteluokkaan tuomarit hoitaa järjestävä seura ja SM-kilpailuihin tuomarit
nimeää lajiasiantuntijaryhmä.
Kaikilla tuomareilla on oltava suoritettuna sen tasoinen TeamGym-tuomarikortti, joka
kyseisessä kilpailuluokassa vaaditaan.

-4-

Suomen Voimisteluliitto – TeamGymin kilpailusäännöt (1.9.2018)

Tuomarikortin taso

Pätevyys

I (Arvi-koulutus)

Stara-tapahtuma

II

Kilpaharrasteluokka, 1. lk ja 2. lk

III

1.–6. lk, SM- ja PM-kilpailut

KV

EM-kilpailut

Seuran tulee ilmoittaa tuomarin nimi ja tuomarikortin taso kilpailuilmoittautumisen
yhteydessä. Jos seura ei ilmoita näitä tietoja, kilpailunjärjestäjä joutuu hankkimaan
kilpailuihin tuomarin, ja näin ollen seuralta laskutetaan 250 € tuomarisakko. Sakosta
100 € menee liitolle ja 150 € järjestävälle seuralle. Järjestävä seura laskuttaa oman
osuutensa sakkomaksusta.
Kilpailun ylituomari ilmoittaa lajipäällikölle, onko osallistuneilla seuroilla ollut
velvoitteen mukaisesti tuomareita kilpailuissa. Lajipäällikkö laskuttaa seuroilta liiton
osuuden sakkomaksuista kauden lopussa.

6. Paremmuusjärjestys
Joukkueiden paremmuusjärjestys määräytyy yhteispisteiden mukaan, paitsi
telinekohtaisissa kilpailuissa telinekohtaisten pisteiden mukaan. Paremmuusjärjestys
haetaan ainoastaan mitalisijoilla, muilla sijoilla joukkueet voivat jakaa sijoituksen.
Tasapisteet
Kolmiottelu
Jos kaksi joukkuetta tai useampi päätyy tasapisteisiin, toimitaan seuraavasti:
Se joukkue voittaa, jolla on korkeimmat yhteenlasketut pisteet kahdelta telineeltä.
(Kultakin joukkueelta lasketaan kaksi korkeinta telinekohtaista pistemäärää yhteen.)
Jos tämä ei vielä ratkaissut järjestystä, se joukkue voittaa, jolla on eniten
telinevoittoja.
Jos tämä ei vielä ratkaissut järjestystä, se joukkue voittaa, jolla on korkein
telinekohtainen pistemäärä.
Jos tämä ei vielä ratkaissut järjestystä, se joukkue voittaa, jolla on toiseksi korkein
telinekohtainen pistemäärä.
Jos tämä ei vielä ratkaissut järjestystä, se joukkue voittaa, jolla on korkeampi
keskiarvo, kun huomioidaan kaikkien telineiden E-pistemäärät.
Telinekohtaiset kilpailut
Jos kaksi joukkuetta päätyy tasapisteisiin, se joukkue voittaa, jolla on korkeampi Epistemäärä.
Jos tämä ei vielä ratkaissut järjestystä, se joukkue voittaa, jolla on korkeampi Dpistemäärä.
Jos tämä ei vielä ratkaissut järjestystä, se joukkue voittaa, jolla on korkeampi Cpistemäärä.
Jos tämä ei vielä ratkaissut järjestystä, se joukkue voittaa, jolla on korkeampi
keskiarvo, kun huomioidaan kaikkien E-tuomareiden antamat pistemäärät.
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