	
  
	
  

Voimistelijatunnus	
  –	
  päivitetty	
  2.2.2015	
  
TeamGymissä	
  aloitettiin	
  vuonna	
  2013	
  voimistelijatunnuksen	
  (eli	
  -‐numeron)	
  käyttö	
  lajin	
  kansallisissa	
  
kisoissa.	
  Tunnuksen	
  avulla	
  merkitään	
  muistiin	
  yksilöiden	
  onnistumiset	
  volttirata-‐	
  ja	
  trampettikierroksilla.	
  
Tavoitteena	
  on	
  parantaa	
  lajin	
  yleisöystävällisyyttä	
  entisestään	
  mahdollistamalla	
  yksilöiden	
  tunnistaminen	
  
joukkueista.	
  Keväällä	
  2015	
  tilastointi	
  laajentuu	
  myös	
  vapaaohjelman	
  vaikeusosiin.	
  
	
  
Voimistelijatunnuksen	
  käyttö	
  koskee	
  vain	
  4.	
  ja	
  5.	
  luokan	
  joukkueita.	
  	
  
	
  
Yleistä	
  Voimistelijatunnuksesta:	
  
-‐ numerointi	
  on	
  joukkuekohtainen	
  
-‐ kullakin	
  joukkueella	
  on	
  käytettävissä	
  numerot	
  2-‐20	
  
-‐ joukkue	
  päättää	
  numeroiden	
  jakotavasta	
  (esim.	
  arpominen,	
  valitseminen,	
  numerointi	
  
aakkosjärjestyksessä)	
  
-‐ henkilökohtainen	
  numero	
  on	
  voimassa	
  niin	
  kauan	
  kun	
  voimistelija	
  kilpailee	
  kyseisessä	
  joukkueessa	
  
eli	
  numeroa	
  ei	
  saa	
  vaihtaa	
  
-‐ jos	
  joukkueeseen	
  tulee	
  voimistelija	
  kesken	
  vuoden,	
  hänelle	
  valitaan	
  tai	
  arvotaan	
  voimistelijatunnus	
  
vapaana	
  olevista	
  numeroista	
  
-‐ kisailmoittautumisessa	
  tulee	
  ilmoittaa	
  voimistelijoiden	
  numerot	
  ilmoittautumislomakkeet	
  nro	
  
kohdassa	
  
-‐ kukin	
  joukkue	
  hankkii	
  itse	
  tunnuksensa.	
  Tunnukset	
  voi	
  	
  esimerkiksi	
  joko	
  painattaa	
  kilpailusasuun	
  tai	
  
kiinnittää	
  asuun	
  erillisellä	
  kangastilkulla	
  
	
  
Voimistelijatunnuksen	
  vaatimukset:	
  
-‐ joukkueen	
  kaikkien	
  voimistelijatunnusten	
  tulee	
  olla	
  samankokoisia	
  
-‐ kiinnitystavan	
  tulee	
  olla	
  turvallinen	
  ja	
  pitävä	
  
-‐ tunnukset	
  sijoitetaan	
  molempiin	
  reisiin,	
  reiden	
  sivulle,	
  yläosaan	
  
-‐ numeroiden	
  tulee	
  olla	
  selkeitä	
  (8	
  mm—10	
  mm	
  paksuja	
  ja	
  8	
  cm	
  korkeita)	
  
-‐ numeroiden	
  tulee	
  erottua	
  taustastaan	
  selvästi	
  (esimerkiksi	
  valkoinen	
  numero	
  mustien	
  legginssien	
  
päällä)	
  
-‐ tunnuksia	
  käytetään	
  kaikilla	
  kolmella	
  telineellä	
  
-‐ jos	
  kilpailunumero	
  puuttuu	
  katsotaan	
  se	
  sääntörikkomukseksi,	
  josta	
  seuraa	
  ylituomarin	
  vähennys	
  -‐
0,3	
  kunkin	
  telineen	
  loppupisteistä	
  
	
  
Tilastointi:	
  
-‐ volttiradalla	
  ja	
  trampetilla	
  kirjataan	
  ylös	
  voimistelijan	
  tunnusnumero	
  ja	
  onnistuminen	
  kierroksella	
  
(onnistunut/	
  kaatunut	
  suoritus).	
  Tilastoon	
  liitetään	
  myös	
  liikesarjan	
  vaikeusarvo,	
  joka	
  saadaan	
  D1-‐
tuomarilta	
  
-‐ vapaaohjelmassa	
  kirjataan	
  ylös	
  joukkueen	
  tavoittelemat	
  	
  vaikeusarvot	
  eli	
  D-‐pisteet	
  sekä	
  saavutetut	
  
D-‐pisteet	
  
-‐ asiantuntijaryhmä	
  	
  ja	
  lajipäällikkö	
  avustaa	
  tarvittaessa	
  kilpailun	
  tilastointihenkilön	
  valinnassa	
  	
  
-‐ tilastointihenkilö	
  toimittaa	
  tilastointilomakkeet	
  kilpailun	
  ylituomarille	
  välittömästi	
  kilpailun	
  
päätyttyä	
  
-‐ kilpailun	
  tuomarit	
  täyttävät	
  toteutuneet	
  vaikeusarvot	
  välittömästi	
  kilpailun	
  jälkeen	
  
-‐ ylituomari	
  toimittaa	
  lopulliset	
  tilastointilomakkeet	
  lajipäällikölle	
  

