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KILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOHJE
TRAMPOLIINIVOIMISTELU, YKSILÖTRAMPOLIINI
Trampoliinikilpailuiden järjestämisohjeiden tarkoituksena on antaa ohjeita ja neuvoja
voimisteluseuroille kilpailuiden toteuttamiseksi. Tavoitteena on mahdollistaa hyvin
järjestettyjä trampoliinikilpailuja, jotka ovat miellyttäviä ja sujuvia tapahtumia niin
kilpailijoille, tuomareille kuin yleisöllekin. Näitä ohjeita voi soveltaa seuran sisäisten
kilpailujen järjestelyistä aina Suomen mestaruuskilpailujen järjestelyihin asti. Ohjeet
pohjautuvat Suomen Voimisteluliiton yleisiin lajien voimistelukilpailujen järjestämisohjeisiin.
Kilpailuja ohjaavat myös muut Voimisteluliiton säännöt, kuten Kilpailu- ja kurinpitosäännöt ja
Antidoping –ohjelma.
Kilpailun mahdollisen järjestäjän suositellaan tutustuvan ohjeisiin jo ennen kilpailun
hakemista. Kilpailujen järjestäjän vastuulla on tarkistaa, että kilpailuissa noudatetaan
viimeisimpiä versioita säännöistä ja määräyksistä. Ajan tasalla olevat liitteet
www.voimistelu.fi. > Uutiset ja materiaalit > Materiaalit jäsenseuroille > Kilpailujen
järjestäminen
Mukavia hetkiä kilpailujen järjestämisen parissa!
1

Yleisiä ohjeita
1.1 Kilpailujen järjestämisoikeus ja anominen
Trampoliinivoimistelun kansalliset kilpailut julistetaan haettavaksi puolivuosittain ja ne
myöntää lajiasiantuntijaryhmä. Haettavat kilpailut ja niiden ajankohdat ilmoitetaan
Kisapalvelussa, Voimisteluliiton internetsivuilla ja sähköisissä tiedotteissa seuroille. Kilpailu
voi olla harrastekilpailu tai Stara-tapahtuma, luokkakilpailu tai näiden yhdistelmä.
Luokkakilpailun tilalta on mahdollista järjestää myös ikäluokkakilpailu, jossa noudatetaan FIG
Age Group Competition- ikäluokkia ja –sääntöjä.
Kansainväliset arvokilpailut ja lajien yhteiset Suomen mestaruuskilpailut haetaan vähintään
kaksi vuotta ennen kilpailutapahtumaa. Voimisteluliiton valmennuksen asiantuntijaryhmä
VAR myöntää järjestettäviksi lajien yhteiset Suomen mestaruuskilpailut ja Voimistelupäivät.
Muut kansalliset kilpailut lajissa myöntää lajiasiantuntijaryhmä.
Kilpailujen järjestämishakemus tulee toimittaa lajipäällikölle kilpailujen hakuilmoituksessa
nimettyyn määräaikaan mennessä. Kilpailuja voi hakea Kisapalvelun kautta. Mikäli kilpailussa
on tarkoitus käyttää muuta kuin FIG:n hyväksymää trampoliinia luokissa 1-2, tai hallin
korkeus poikkeaa 8m minimikorkeudesta, se tulee mainita hakemuksessa. Virallisia
luokkakilpailuja voivat järjestää Suomen Voimisteluliiton jäsenseurat, jotka ovat suorittaneet
Voimisteluliiton säännöissä mainitut velvoitteet.
Kansainväliset kilpailut ja suurtapahtumat haetaan ja myönnetään Voimisteluliiton yleisen
lajien kilpailujen järjestämisohjeen mukaisesti.
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1.2 Osallistumisoikeus
Luokkakilpailuihin voi osallistua kuka tahansa Suomen Voimisteluliiton jäsenseuraa edustava
voimistelija. Voimistelija voi yhdessä kilpailussa edustaa vain yhtä seuraa ja osallistua vain
yhteen luokkaan yksilökilpailussa, sekä synkrokilpailussa. Seura, jota voimistelija edustaa, on
vastuussa siitä, että voimistelija kilpailee oikeassa luokassa ja oikeassa ikäluokassa. Sääntöjen
vastaisesta osallistumisesta seuraa kilpailutuloksen mitätöiminen. Tarkemmat
seuraedustusta koskevat säännöt löytyvät Voimisteluliiton yleisistä kilpailu- ja
kurinpitosäännöksistä.
1.3 Kilpailukutsu
Kilpailukutsu toimitetaan lajipäällikölle, ja Kisapalveluohjelmistoon. Kilpailukutsu on
ensimmäinen kilpailua koskeva tiedote osallistujille. Kilpailukutsussa pitää olla kilpailupaikka
ja -telineet, kilpailusarjat/-luokat, alustava aikataulu kilpailuista ja kokeilusta,
tuomarivelvoitteet, ohjeet tuomareiden ilmoittamiseen sekä ilmoittautumisaika ja
ilmoittautumismaksu.
Kilpailukutsu tulee julkaista viimeistään neljä viikkoa ennen kilpailupäivämäärää
luokkakilpailuissa, ja kaksi viikkoa ennen kilpailupäivämäärää tason 3 kilpailuissa. Siinä tulee
ilmetä käytettävien trampoliinien lukumäärä, merkki ja malli. Kilpailukutsussa tulee myös
ilmoittaa viimeinen ilmoittautumispäivämäärä ja ilmoittautumismaksun maksusuorituksen
takaraja, sekä kilpailukorttien palautuksen määräaika. Kilpailukortit voidaan pyytää
palauttamaan sähköisesti ennen kilpailua, jos tämä on mainittu kilpailukutsussa.
1.4 Kilpailutiedote
Kutsua täydentävä kilpailutiedote lähetetään ilmoittautuneille seuroille ja tuomareille.
Kilpailutiedote kertaa ja tarkentaa kilpailukutsun tietoja. Kilpailutiedote sisältää tarkat
aikataulut sekä tiedot mm. ruokailuista ja oheistapahtumista. Kilpailutiedotteen
tarkoituksena on auttaa ja opastaa osallistujia, valmentajia ja tuomareita toimimaan
kilpailuissa ja kilpailupaikalla. Kilpailutiedote tulee lisätä Kisapalveluun, ja lähettää
lajipäällikölle ja osallistuvien seurojen yhteyshenkilöille heti, kun ilmoittautumisaika on
umpeutunut.
1.5 Kilpailulisenssi
Voimisteluliiton alaiseen kilpailutoimintaan osallistuvalla voimistelijalla tulee olla voimassa
oleva liiton kilpailulisenssi ja voimassa oleva tapaturmavakuutus. Kilpailulisenssi tulee olla
tilattuna hyvissä ajoin ennen kilpailua. Kisapalvelu -ohjelmistossa ei pysty ilmoittautumaan
kilpailuihin ilman voimassaolevaa ja asianmukaista kilpailulisenssiä. Ajantasaisen
lisenssilistan voi tilata lajipäälliköltä.
Kilpailulisenssit hankitaan Voimisteluliiton Internetsivuilta. Voimisteluliiton hallitus vahvistaa
kilpailulisenssien hinnan vuosittain. Lisenssi- ja vakuutuskausi alkavat 1.9. ja päättyvät 31.8.
1.6 Tuloslaskenta
Voimisteluliiton lisenssillä olevan ScoreExpressâ -tuloslaskentaohjelmaa tulee käyttää SMkilpailuissa ja luokkakilpailuissa. Voimisteluliiton lisenssillä olevan Swescoreâ tuloslaskentaohjelman käyttö on sallittua vain seuratason kilpailuissa ja luokassa 1
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luokkakilpailuissa. Järjestävä seura vastaa itse tuloslaskentaohjelman hankinnasta,
asentamisesta tietokoneille ja tulospalvelun hoitamiseen tarvittavien laitteiden (PCtietokoneet ja tarvittavat ohjelmistot, tulostimet yms). Tuloslaskenta tulee hoitaa
dokumentoidusti
ja tuloslistavaatimuksia noudattaen.
Kisapalvelua käytetään
ilmoittautumisten hallintaan, ei tuloslaskentaan.
1.7 Tuomarit
Tuomaritoiminnan määritelmät ja ohjeistus löytyvät Voimisteluliiton trampoliinivoimistelun
tuomariohjeesta ja Voimisteluliiton kilpailu- ja kurinpitosäännöksistä. Tuomarit SMkilpailuihin,
ja
ylituomarit
Voimistelupäiville
ja
luokkakilpailuihin
nimeää
lajiasiantuntijaryhmä. Kilpailun järjestäjän tulee tiedustella järjestämänsä kilpailun
ylituomarin nimeä ja yhteystietoja lajipäälliköltä ennen kilpailukutsun julkaisemista.
1.8 Kilpailukortti
Kilpailukortti tulee täyttää selkeästi käyttäen joko suomenkielistä, ruotsinkielistä, tai FIG:n
hyväksymää kansainvälistä terminologiaa tai FIG –numeerista järjestelmää kaikissa luokissa.
Kilpailukortit tulee palauttaa kilpailun sihteerille määräaikaan mennessä. Kilpailukorttien
palautuksen määräaika tulee ilmoittaa kilpailukutsussa. Palauttamaton kilpailukortti
katsotaan osallistumisen peruutukseksi. Väärin täytetty kilpailukortti tulee korjata
mahdollisimman pikaisesti ennen kilpailun alkua, muuten se katsotaan palauttamattomaksi
ja kilpailijan osallistuminen kilpailuun voi peruuntua, kuten FIG Code of Points määrää.
1.9 Kilpailumaksut
Voimisteluliitolla on yhteinen kilpailumaksukäytäntö, joka määrittelee kilpailun
osallistumismaksun ylärajat. Kilpailunjärjestäjä määrittää haluamansa viimeisen
maksuajankohdan kilpailukutsussa. Voimisteluliiton alaisissa kilpailuissa noudatetaan liiton
yleisiä peruutusehtoja.
1.10 Palkinnot
Järjestävä seura hankkii ja kustantaa palkinnot kansallisissa tason 2 ja 3 kilpailuissa. Suomen
mestaruuskilpailujen (taso 1 kansallinen kilpailu) mitaleista vastaa Voimisteluliitto.
2 Kilpailupaikka ja välineet
2.1 Kilpailupaikka ja välineiden tarkastus
Järjestäjä vastaa kilpailulle sopivien tilojen ja resurssien hankinnasta. Tilat ja
kilpailuvälineet/-telineet tulee varmistaa ennen kilpailun hakemista. Tilojen pitää olla
riittävän suuret, jotta kilpailuun tarvittavat telineet ja alueet voidaan sijoittaa turvallisesti ja
toimivasti. Tiloista voidaan tehdä pohjapiirros, johon merkitään kaikkien toimintojen sijainnit
ja tarvitsema tila. Ylituomari hyväksyy kilpailupaikan ja välineet ennen kilpailun alkua.
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2.2 Hallikorkeus
Kansainvälisten vaatimusten mukainen hallin korkeus on vähintään 8 metriä katon
matalimmasta kohdasta mitattuna. Kansalliset kilpailut voidaan järjestää hallissa, jonka
korkeus on vähemmän kuin kansainvälinen minimikorkeus, mutta hallikorkeuden on oltava
kunkin kilpailuluokan vaatimukset huomioon ottaen riittävä. Hallin korkeus on tällöin
ilmoitettava kilpailuhakemuksessa ja kilpailukutsussa.
2.3 Kilpailutrampoliinit ja niiden sijoitus
Kilpailujen järjestäjä päättää käytettävän välineistön ja merkin. Luokissa 3-4 käytettävän
trampoliinin tulee täyttää kansainväliset FIG:n asettamat tekniset vaatimukset ( Section 2.5
FIG Apparatus Norms) mutta voimassa olevaa FIG-lisenssiä ei luokkakilpailujen välineistöltä
vaadita. Luokkien 1-2 kilpailu voidaan järjestää myös muunlaisella trampoliinilla, jonka
lajiasiantuntijaryhmä on hyväksynyt käytettäväksi.
Trampoliinikilpailuissa, joissa osallistujamäärä on yli 30, on suositeltavaa käyttää kahta
kilpatrampoliinia. Mikäli kilpaillaan synkrokilpailu, on kilpailupaikalla oltava kaksi toisiinsa
nähden samanveroista trampoliinia. Trampoliinit sijoitetaan siten, että niiden ympärillä on
riittävästi vapaata tilaa. Välineitä pitää varautua huoltamaan myös kilpailun aikana. Tähän
tehtävään nimetään harjoittelun ja kilpailujen ajaksi riittävä määrä henkilöitä. Lämmittelyyn
voidaan varata erilliset trampoliinit, kunhan kilpailijoille järjestetään kokeiluaikaa myös
varsinaisilla kilpailussa käytettävillä trampoliineilla.
Trampoliinin molemmissa päissä tulee olla asianmukaiset turvapäädyt. Turvapäädyn
korokkeen reunan tulee olla kiinnitettynä trampoliiniin. Lattia trampoliinin ympärillä sekä
pitkillä että lyhyillä sivuilla tulisi peittää voimistelumatoilla.
Äänentoistolaitteita ei tule sijoittaa trampoliinin välittömään läheisyyteen, etenkään, jos
niitä käytetään samanaikaisesti muun lajin voimistelukilpailun suoritusmusiikin soittamiseen.
Suositeltavaa on taustamusiikin soittaminen kilpailuissa. Musiikkia soitettaessa Teostomaksujen vaatimat velvoitteet tulee olla hoidettuna.
Myöskin on syytä varmistaa, että toisen kilpailulajin välineitä, esim. palloja ei lennä
trampoliinille tai sen alle.
Kilpailussa käytettävien trampoliinien tulee olla valmiina kokeilua varten vähintään kaksi
tuntia ennen kilpailun alkua, jotta kilpailijoilla on mahdollisuus lämmittelyyn ja
kilpailuvälineen kokeiluun. Lämmittely voi olla kaikille yhteinen tai kilpailuluokittain
järjestetty. Lämmittelyyn varattu aika tulisi ilmoittaa kilpailukutsussa.
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Malli kilpailualueesta. Lentoaikakoneen johto yltää vain n.5 metrin päähän ensimmäiseltä
trampoliinilta, joten lentoaikakoneen ja tuoamrikorokkeen sijoittelussa tämä tulee
huomioida.

2.4 Ajanottolaitteisto
Trampoliinivoimistelun
säännöt
edellyttävät
lentoajan
mittaamista
yksilötrampoliinikilpailuissa osana suorituksen arvostelua. Ajanottolaitteiston voi joko lainata
Voimisteluliitosta kilpailua varten, tai hankkia laitteiston kilpailupaikalle järjestävän seuran
toimesta muuten.
Voimisteluliitto omistaa lentoaikalaitteen ja 1.lk:n synkrolaitteen. Laitteilla on FIG-hyväksytty
-merkintä. Seurat voivat vuokrata/lainata laitteita kilpailutapahtumiinsa. Laitteen käytön
yhteyshenkilö
on
liiton
lajipäällikkö.
Lentoaikalaitteen
vuokra
sisältyy
kilpailunjärjestämismaksuun, joka on 100€/kilpailu (vuonna 2017).
Kilpailujen järjestäjä vastaa lentoaikalaitteen kuljetuksista. Kilpailutapahtumaansa laitteen
vuokrannut seura on vahinkotapauksessa velvollinen korvaamaan vakuutuksen
omavastuuosuuden.

3 Turvallisuus ja ensiapuvalmius
3.1 Liikesuoritusten turvallisuus
Voimistelija saa kilpailusarjassaan tehdä vain liikkeitä, jotka hän hallitsee. Voimistelijan
turvallisesta suoritustavasta vastaa voimistelijan valmentaja.
3.2 Varmistajat
Jokaisen kilpailussa käytettävän trampoliinin ympärillä tulee seistä 4 varmistajaa koko
kilpailun ajan. Kilpailun järjestäjä on velvollinen järjestämään varmistajat ja ohjeistamaan
heidät. Voimistelijalla voi olla 1-2 omaa varmistajaa, jotka korvaavat saman määrän
järjestäjän varmistajia. Nämä siirtyvät tällöin sivuun, jotta trampoliinin ympärillä on yhtä
aikaa vain 4 varmistajaa (ja mahdollisesti ylituomari). Kilpailun järjestäjän tehtävä on
perehdyttää varmistajat ennen kilpailua tehtäviinsä ja huolehtia, että varmistajia on
riittävästi. Kilpailussa varmistajia ohjeistaa ylituomari.
3.3 Heittomatto
Harjoituksissa, lämmittelyssä ja kilpailussa tulee paikalla olla vähintään kaksi heittomattoa/ 1
trampoliini, tai kolme, jos trampoliineja on kaksi, tai yksi/DMT. Käytettävien heittomattojen
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merkin ja mallin päättää järjestävä seura. Käytettävät heittomatot hyväksyy kilpailun
ylituomari.
3.4 Ensiapuvalmius
Kilpailun yleisistä turvallisuus- ja ensiapumääräyksistä on ohjeistus Voimisteluliiton yleisissä
kilpailujen järjestämisohjeissa. Kilpailun järjestäjällä on velvollisuus huolehtia siitä, että
harjoitusten ja kilpailujen aikana paikalla on lääkäri tai hyvät ensiaputaidot omaava muu
henkilö. Kansainvälisissä ja tason 1 kilpailuissa (SM-kilpailuissa) paikalla täytyy aina olla
lääkäri. Kilpailun järjestäjä vastaa siitä, että käytettävissä on tarpeelliset ensiapuvälineet ja
riittävä määrä kylmäpakkauksia/jäätä.
4 Kilpailun toimihenkilöt
Jokaisessa kilpailussa tulee olla järjestäjän toimesta nimettynä kilpailun johtaja ja sihteeri.
Luokkakilpailut ja muut tason 2 kilpailut voidaan hoitaa näiden kahden toimihenkilön
toimesta. Pienemmissä tason 3 kilpailuissa molempia tehtäviä voi hoitaa sama henkilö.
Mikäli kyseessä on tason 1 kilpailut (SM-kilpailut), heidän tuekseen tulee valita tarvittava
määrä vastuuhenkilöitä.
Tason 1 kilpailuissa huolehdittavat tehtävät ovat:
-

kilpailun johtaja
markkinointi- /viestintävastaava
tulospalveluvastaava
teline-/väline-/tila ja tekniikkavastaava
ruokailu- ja majoitusvastaava
turvallisuusvastaava

Vastuuhenkilöllä voi olla useampia vastuualueita tehtävänään. Yleisissä kilpailujen
järjestämisohjeissa on tarkemmin kuvailtu kilpailuun liittyvät tehtävät ja
esimerkkiaikataulutusmalli tehtäville. Lisäksi yleisistä kilpailujen järjestämisohjeista löytyy
ohjeistus viranomaislupien hankkimisesta yleisötilaisuutta varten.
Alla on luokkakilpailujen järjestämiseksi esimerkkiohjeet toimihenkilöiden tehtävistä.
4.1 Kilpailun johtaja
Kilpailun johtaja vastaa kilpailun aikataulusta, järjestelyistä ja sujumisesta, esimerkiksi
aikataulussa pysymisestä. Tarvittaessa hän jakaa tehtäviä muille. Kilpailun johtaja ei voi yhtä
aikaa hoitaa tuomaritehtäviä.
4.2 Kilpailun sihteeri
Kilpailun sihteerin tehtävät:
- arpoo ja laatii kilpailujen suoritusjärjestyksen (poikkeus: lajien yhteiset SM –kilpailut)
- vastaa kilpailukorttien keräämisestä ja toimittaa kilpailukortit vaikeusastetuomarille ennen
tuomarikokouksen alkua
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- vastaa tuomaripisteiden kirjaamisesta tuloslaskentaohjelmaan
- valvoo ja varmistaa pisteiden laskua ja vastaa tuomaripisteiden ilmoittamisesta yleisölle
- vastaa tuloslistan laatimisesta ja toimittamisesta ylituomarille hyväksymistä varten
- vastaa lopullisten tulosten toimittamisesta liittoon/lajipäällikölle
- hoitaa tiedotuksen Voimisteluliiton tiedottajalle tuloksista ja huolehtii paikalla olevista
tiedotusvälineiden edustajista
5 Tuomaristo
5.1 Tuomarivelvoite
Voimisteluliiton trampoliinivoimistelun tuomariohjeen mukaan.
5.2 Tuomariston kokoonpano
Kansainvälinen tuomarisäännöstö, FIG Code of Points ja kansallinen Tuomariohje antavat
ohjeet tuomareiden määrästä, tehtävistä ja pisteiden laskutavoista.
5.3 Tuomariston tarpeisto
Järjestäjä vastaa siitä, että jokaisella arvostelutuomarilla on käytössään pisteidennäyttötaulu,
kyniä, muistiinpanopaperia ja kilpailun suoritusjärjestys ja aikataulu. Ylituomarille tulee
varata
sekuntikello
ajanottoa
varten.
Vaikeusastetuomareille
tulee
varata
pisteidennäyttötaulu, jossa on mahdollisuus näyttää myös yli 10,0 meneviä pistemääriä, ja
ajanottotuomarille pisteidennäyttötaulu, jossa on mahdollisuus näyttää pisteitä
kymmenysosan tarkkuuden lisäksi sadasosan tarkkuudella (0 tai 5 sadasosaa).
Vaikeusastetuomareiden käyttöön tulee varata myös punainen kortti/merkinantolippu.
Kilpailun järjestäjä lainaa Voimisteluliitosta lentoaika/synkrokoneen, siihen liittyvät
ohjelmistot ja videotarkistusmahdollisuutta varten tarvittavat kaksi videokameraa ja
lentoaikalaskentaohjelman (VTimerâ) tai hankkii kilpailuun vastaavat välineet.
5.4 Tuomariston sijoitus
Trampoliinituomariston paikka on 1-2 metrin korkuisella tuomarikorokkeella 5-7 metrin
päässä trampoliinista. Arvostelu- ja vaikeusastetuomarit istuvat tuomarikorokkeella.
Ylituomari tuomaroi istuen/seisten tuomarikorokkeella tai trampoliinin välittömässä
läheisyydessä. Lentoaikatuomari ja ajanottolaite sijoitetaan joko tuomarikorokkeelle tai
trampoliinien ja tuomarikorokkeen välittömään läheisyyteen. Tuomaripöydät järjestetään
trampoliinin pitkän sivun suuntaisesti siten, että kaikilla tuomareilla on esteetön näkyvyys
koko trampoliinille. HD-tuomareita varten voidaan järjestää erillinen koroke, tai
videotuomarointimahdollisuus.
Tuomariston sijoituksen hyväksyy kilpailun ylituomari ennen kilpailun alkua.
5.5 Tuomarikokous
Tuomarikokous järjestetään ylituomarin johdolla (1-)2 tuntia ennen kilpailun alkua.
Tuomarikokouksen ajankohta tulee ilmoittaa kilpailukutsussa ja kilpailutiedotteessa.
Järjestäjä varaa rauhallisen tilan kokousta varten. Kaikkien tuomareiden tulee osallistua
tuomarikokoukseen. Tuomarikokouksessa jaetaan tuomaritehtävät ja ylituomari hyväksyy
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tuomariston kokoonpanon. Järjestäjän tulisi järjestää tuomareille
maksuttomaan ruokailuun, mieluiten tuomarikokouksen yhteyteen.

mahdollisuus

5.6 Videokuvaus
Tason 1 ja 2 kilpailuiden videointi on pakollista luokissa 2.-4. Erityisesti on järjestettävä
lentoaikatuomaroinnin tueksi videointimahdollisuus, vaikka videoinnista ei tehtäisi virallista
tallennetta yleisön käyttöön. Videokamerat voi lainata Voimisteluliitosta lentoaikakoneen
mukana. Tallennetta kilpailuista voidaan myydä tapahtumapaikalla raakaversiona, jos tähän
on mahdollisuus ja jälkikäteen tilauksesta. Jos kilpailusuoritukset videoidaan, tulee siitä
toimittaa yksi kopio lajin lajipäällikölle.
6 Kilpailun kulku
6.1 Kilpailujärjestys
Kilpailu käydään luokittain ja ryhmittäin siten, että kussakin ryhmässä kilpailee enintään 16
kilpailijaa. Luokkien sisällä suoritusjärjestys määräytyy arpomalla. Suoritusjärjestyksen
arvonnan suorittaa kilpailun sihteeri (poikkeus: lajien yhteiset SM-kilpailut). Järjestäjä
päättää kilpailuluokkien kilpailujärjestyksen. Kilpailujärjestys ja ryhmäjako tulee antaa
tiedoksi kilpailijoille ja laittaa näkyville hyvissä ajoin ennen kilpailun alkua.
6.2 Peruutukset
Mikäli kilpailija peruuttaa osallistumisensa, seuran edustajan on ilmoitettava siitä kilpailun
sihteerille viimeistään 2 tuntia ennen kilpailun alkua. Mikäli kyseessä on loukkaantuminen
kilpailua edeltävässä kokeilussa tai lämmittelyssä, on peruutuksesta ilmoitettava kilpailun
ylituomarille ja sihteerille heti, kun loukkaantuminen on tapahtunut. Mikäli kyseessä on
finaali, pääsee finaaliin ensimmäiseltä varasijalta seuraava voimistelija eli alkukilpailun
jälkeen yhdeksäs voimistelija. Varasijalta finaaliin päässyt kilpailija aloittaa finaalikierroksen.
Milloin poisjäänti vaikuttaa SM-arvoon? Loukkaantuminen tuomarikokouksen jälkeen tai
tapahtumapäivänä ei vaikuta? Tähän linjaus.
6.3 Kilpailukortit
Voimistelija ilmoittaa kilpailusarjojensa liikkeet kilpailukortissa, joka jätetään täytettynä
kilpailun järjestäjän ilmoittamaan paikkaan tai kilpailun sihteerille, ellei muuta paikkaa ole
mainittu, määräaikaan mennessä. Kilpailun sihteeri tarkistaa, että kaikki kilpailukortit on
palautettu, ja ilmoittaa välittömästi puuttuvista kilpailukorteista sekä kilpailun ylituomarille,
että sen seuran edustajalle, jota voimistelija edustaa. Kilpailun sihteeri toimittaa
kilpailukortit vaikeusastetuomarille viimeistään ennen tuomarikokousta, jotta
vaikeusastetuomari ehtii tarkistaa kilpailukortit ennen kilpailun alkua.
6.4 Kilpailua edeltävä kokeilu ja lämmittely
Kilpailua edeltävä, vähintään yhteensä kaksi tuntia kestävä kokeilu voidaan järjestää joko
avoimena kokeiluna kaikille kilpailijoille samaan aikaan, tai luokittain. Kilpailukokeilun ja itse
kilpailun väliin jäävän ajan tulisi olla kohtuullinen. Ennen karsinta- ja finaalikierrosta voidaan
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kaikissa luokissa tai osassa niistä järjestää jokaiselle kilpailijalle 30 sekunnin mittainen
lämmittely ennen varsinaisen kilpailukierroksen alkua. Lämmittelyn järjestämisestä päättää
kilpailun ylituomari. Mikäli lämmittely järjestetään, sen aikana joko ylituomari tai järjestäjän
nimeämät henkilöt voivat valvoa lämmittelyaikarajaa (30sek/kilpailija) ja ilmoittaa
lämmittelyajan väärinkäytöksistä ylituomarille.
6.5 Kilpailukierrokset
Kansallinen luokkakilpailu koostuu kahdesta alkukilpailun kierroksesta, sekä mahdollisesta
finaalista, jossa tehdään yksi kilpailukierros/voimistelija. Jos järjestetään pelkkä finaali -> 2
kierrosta.
6.5.1 Alkukilpailukierrokset
Kunkin ryhmän kaikki kilpailijat suorittavat ensin ensimmäisen kierroksen
(pakollinen sarja), ja vasta sitten samassa suoritusjärjestyksessä toisen
kierroksen sarjansa (vapaavalintainen sarja). Suoritusjärjestys on siis sama
molemmilla kierroksilla.
6.5.2 Finaalikierros
Ennen finaalia voidaan järjestää uusi 30 sekunnin lämmittely. Lisäksi
suositeltavaa on mahdollisuuksien mukaan järjestää uusi kilpailukokeilu,
mikäli karsintakierrosten ja finaalin väliin jää pitkä tauko. Finaalia varten
jokaisen voimistelijan on täytettävä uusi kilpailukortti. Järjestäjä voi
halutessaan päättää, että karsintakierrosten ja finaalin kilpailukortit
palautetaan samaan aikaan. Finaalikierrokselle pääsee 8 parasta
voimistelijaa/luokka ja suoritusjärjestys on käänteinen karsintakierroksen
tulosjärjestykseen nähden siten, että matalimmalla pistemäärällä finaaliin
päässyt aloittaa, ja korkeimmalla pistemäärällä päässyt päättää finaalin.
Pistelaskutavasta finaalissa päättää järjestäjä, ja siitä tulee ilmoittaa
kilpailukutsussa (finaali voi alkaa nollasta, tai jos kilpailijoita on vähän, voidaan
kaikkien kolmen kierrokset laskea yhteen). SM-kilpailuissa finaali alkaa aina
nollasta.
6.6 Lopputulokset
Tuloslista muodostuu loppupistemäärien perusteella. Pisteiden mennessä tasan kahden
kilpailijan välillä käytetään kansainvälistä Tie Break –sääntöä (FIG:n Technical Regulations,
section 4).
Ylituomari merkitsee/hyväksyy luokkakilpailuissa luokkanousut ennen tulosten hyväksymistä.
Lopputulokset vahvistaa ylituomari allekirjoituksellaan, tämän jälkeen tulokset ovat viralliset
ja lopulliset. Lopulliset tulokset tulee julkaista välittömästi niiden valmistumisen jälkeen,
ennen palkintojenjakoa. Lopputulokset toimitetaan lajipäällikölle ja samalla toimitetaan
lajipäällikölle kilpailujen ohjelmistokansio (file) tulospalveluohjelmasta. Lopulliset tuloslistat
lisätään Kisapalveluohjelmistoon kilpailun jälkeen. Lopullisissa tuloslistoissa näkyvät kaikkien
tuomareiden antamat pisteet, D-pisteet, vähennykset sekä lentoaika.
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6.7 Tuomarointia koskevat huomautukset
Trampoliinivoimistelussa ei ole protestikäytäntöä. Jos pisteissä havaitaan virhe, siitä on
asiallisella tavalla ilmoitettava ylituomarille ennen kyseisen kilpailukierroksen päättymistä.
Kansallisissa tason 1 kilpailuissa noudatetaan kansainvälistä käytäntöä (inquiry), jolloin
ilmoituksen virheestä voi tehdä vain koskien voimistelijan vaikeusastepisteitä.
Asia voidaan selvittää ennen kilpailun päättymistä ja tulosten hyväksymistä.
Ongelmatapauksissa ylituomarilla on ylin päätäntävalta. Kun ylituomari on hyväksynyt
lopputulokset, ei pisteistä voi enää huomauttaa tai virheitä korjata, vaan ylituomarin
hyväksymät tulokset ovat kilpailun viralliset lopputulokset.
6.8 Palkintojenjako
Palkintojenjako järjestetään heti lopullisten tulosten valmistuttua, ellei muuta ajankohtaa ole
kilpailukutsussa ilmoitettu. Palkintojenjaossa voimistelijat marssivat sisään kilpailuasussaan.
Palkintojenjako voidaan suorittaa koko kilpailun päätyttyä yhteisesti kaikille luokille samaan
aikaan, tai luokittain. Palkintojenjakoseremoniasta ja sen järjestämistavasta vastaa kilpailun
järjestäjä.

7 Tulospalvelu ja tuloslistavaatimukset
7.1 Tulosohjelma ja tuloslistat
Hyväksytty tulosohjelma täyttää seuraavat kriteerit:
- Tuloslaskenta on hoidettava dokumentoidusti ja tehokkaasti.
- Lopputuloksissa tuloslistassa tulee näkyä voimistelijan nimi, seura, tuomaripistemäärät,
lentoaika, vaikeusaste, annetut rangaistusvähennyksen (Penalty) ja kunkin kierroksen
loppupistemäärä sekä voimistelijan loppusijoitus.
- Tuloslistassa tulee näkyä myös ylituomarin hyväksymät luokkanousut.
- Mikäli voimistelija on saanut kokonaispisteistään lisävähennyksiä, niiden tulee näkyä
lopputuloksissa eritellysti.
Tuloslistasta vastaa kilpailun sihteeri. Tulokset tulee toimittaa osallistuville seuroille ja
lajipäällikölle kilpailun tasosta riippumatta viimeistään seuraavana arkipäivänä.
7.2 Osallistujalista ja kilpailujärjestys
Osallistujalista ja arvottu kilpailujärjestys tulee olla tiedossa ja näkyvillä hyvissä ajoin ennen
kilpailujen alkua. Mikäli alustavaan kilpailujärjestykseen tulee muutoksia, tulee niistä
tiedottaa välittömästi ja selkeällä tavalla mahdollisimman pian ennen kilpailun alkua tai
muutoksesta päätettäessä kilpailun kuluessa selkein kuulutuksin. Finaalin osallistujalista ja
suoritusjärjestys tulee ilmoittaa heti, kun finalistit ja suoritusjärjestys on tiedossa.
7.3 Tulosarkisto
Voimisteluliiton internetsivuilla on trampoliinivoimistelun tulosarkisto, jonne kaikkien
Suomessa järjestettyjen trampoliinivoimistelukilpailujen tulokset tallennetaan, mikäli
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tuloslistat on asianmukaisesti toimitettu lajipäällikölle kyseisen kilpailun järjestäjän toimesta.
Kisapalvelussa on tulokset kilpailuista, joissa Kisapalvelu on toiminut tulosohjelmana.
7.4 Luokkatilasto
Trampoliinivoimistelun lajiasiantuntijaryhmä ylläpitää luokkatilastoa, jossa näkyvät viimeisen
kahden vuoden aikana kilpailleet voimistelijat luokittain, sekä hyväksytyt luokkanousut.
Luokkatilastot päivitetään puolivuosittain.
8 Kilpailun järjestäjän taloudelliset velvoitteet
8.1 Järjestävän seuran vastuu
Järjestävä seura vastaa kilpailun järjestämisestä koituvista kuluista. Kilpailujen
järjestämismaksut on mainittu Voimisteluliiton yleisessä kilpailujen järjestämisohjeessa.
8.2 Ruokailu
Osallistujille tulee olla mahdollisuus ruokailuun kilpailupaikalla tai sen läheisyydessä. Mikäli
kilpailupaikalla on mahdollisuus maksuttomaan tai maksulliseen ruokailuun, on siitä
ilmoitettava kilpailukutsussa. Järjestävän seuran tulee järjestää tuomareille mahdollisuus
maksuttomaan ruokailuun kilpailun aikana, mielellään tuomarikokouksen yhteydessä.
8.3 Ylimääräiset tuomarikulut
Ylimääräisen tuomarin hankkimisesta koituvista kuluista löytyy ohjeistus Voimisteluliiton
trampoliinivoimistelun tuomariohjeesta.
9 Suomen mestaruuskilpailut
Suomen mestaruuskilpailut ovat tason 1 kilpailut. Ohjeita Suomen mestaruuskilpailujen
järjestelyistä voidaan käyttää myös muiden tason 1 kilpailujen järjestämiseen.
Suomen mestaruuskilpailut järjestetään vain yksilötrampoliinissa. Luokat ovat samat, kuin
4.luokassa olevat ikäluokat. Suomenmestaruudesta kilpaillaan nuorissa, junioreissa ja
senioreissa, erikseen sekä tytöissä/naisissa että pojissa/miehissä. Edellä esitetyt
yksilötrampoliinin kilpailunjärjestämisohjeet koskevat myös Suomen mestaruuskilpailuja
seuraavin lisäyksin:
9.1. Järjestämisoikeus
9.1.1. Kilpailujen ajankohta
Suomen mestaruuskilpailut järjestetään kilpailuvuoden ensimmäisen puolen vuoden
aikana.
9.1.2. Kilpailujen järjestämisoikeus
Voimisteluliiton valmennuksen asiantuntijaryhmä VAR myöntää järjestettäviksi lajien
yhteiset Suomen mestaruuskilpailut ja Voimistelupäivät. Järjestämisoikeutta
myönnettäessä valinta tehdään voimistelijoiden etua ajatellen ja voimistelua sekä
voimistelutapahtumien kehittymistä edistäen.
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Yhden lajin Suomen mestaruuskilpailut myöntää lajiasiantuntijaryhmä. Suomen
mestaruuskilpailuiden ja maaotteluiden järjestämisoikeuden saaminen vaatii
kirjallista hakemusta lajiasiantuntijaryhmälle määräaikaan mennessä.
Kilpailujen järjestäjä tekee kirjallisen sopimuksen Voimisteluliiton kanssa. Saadessaan
kilpailun järjestämisoikeuden seura tai yhteisö sitoutuu toimimaan liiton sääntöjen ja
määräysten mukaisesti. Järjestäjä vastaa siitä, että toimintaan osallistuvat tahot ja
henkilöt ovat säännöistä tietoisia ja noudattavat niitä.
9.2. Osallistumisoikeus
Osallistumisoikeus SM-kilpailuun on määritelty Kilpailu- ja kurinpitosäännöissä. SMkilpailuihin voi osallistua Suomen kansalainen, joka edustaa Voimisteluliiton jäsenseuraa ja
jolla on voimassa oleva trampoliinivoimistelun kilpailulisenssi.
9.3. Kilpailuluokat
SM-kilpailuissa voimistelija voi kilpailla vain yhdessä ikäluokassa. Ikäluokka määräytyy
syntymävuoden mukaan. Tytöt ja pojat kilpailevat erikseen. Senioreissa voi kilpailla sinä
vuonna, kun täyttää 17 vuotta. Kilpailuvuonna 18 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat
kilpailevat senioreissa. Junioreissa kilpailevat 14-17-vuotiaat.
Nuorissa kilpailevat 14 –vuotiaat ja sitä nuoremmat. 14 vuotta täyttävät voivat valita,
kilpailevatko nuorissa vai junioreissa samalla tavoin, kuin 17 vuotta täyttävät voivat valita,
kilpailevatko junioreissa vai senioreissa. Kilpailuun osallistuvan tulee kilpailuvuonna täyttää
vähintään 11 vuotta.
Tarkemmat määräykset kilpailuluokista löytyvät Trampoliinivoimistelun SM-kilpailuohjeesta.
9.4. Osallistujamäärä
Osallistujamäärän ylärajaa ei ole rajoitettu. SM-kilpailu järjestetään, jos ikäluokassa
(kategoriassa) osallistujia on 4 tai enemmän.
9.5. Kilpailuvälineet
Kaikkien SM-kilpailuissa käytettävien välineiden tulee täyttää viralliset kansainväliset
vaatimukset. Mikäli kilpailussa on yli 30 voimistelijaa, tulee kilpailussa käytettäviä
trampoliineja olla vähintään kaksi.
9.6. Tuomaristo
SM-kilpailun tuomariston valitsee liiton trampoliinivoimistelun lajiasiantuntijaryhmä.
Tarkemmin tuomariston valinnasta, kokoonpanosta ja tehtävistä on määrätty
trampoliinivoimistelun tuomariohjeessa.
9.7. Finaalikierros
Mikäli sarjaan osallistuu 11 tai enemmän voimistelijoita, järjestetään SM-kilpailuissa
finaalikierros. Finaalissa pisteet alkavat nollasta.
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9.7.Tuloslaskenta
9.7.1. Yksilökilpailun tulokset
SM-kilpailuiden tulospalvelu hoidetaan ScoreExpressâ -ohjelmalla.
Tuloslistassa pitää näkyä urheilijan nimi, seura, tuomaripisteet/kierros,
vaikeusastepistemäärä/kierros, lentoaika, rangaistusvähennykset (penalty)
kierroksittain eriteltynä ja loppupistemäärä sekä voimistelijan sijoitus. Viralliset
tulokset tulee julkaista välittömästi kilpailun jälkeen. Tason 1 kilpailujen
tulokset tulee toimittaa STT:lle (sport@stt.fi) ja Voimisteluliiton
viestintäpäällikölle, etunimi.sukunimi@voimistelu.fi välittömästi kilpailujen
päätyttyä. Tulokset tulee toimittaa osallistuville seuroille ja lajipäällikölle
viimeistään seuraavana arkipäivänä, samoin kopio kilpailukansiosta (file)
tulosohjelmasta tulee toimittaa lajipäällikölle. Ylituomarin/tuomareiden
tarkistamat arvostelupöytäkirjat tulee myös toimittaa lajipäällikölle viimeistään
seuraavana arkipäivänä.
9.7.2. Joukkuekilpailun tulokset
SM-kilpailun tuloksista lasketaan myös seurakohtainen joukkuetulos.
Voimisteluliitto palkitsee parhaiten SM-kilpailuissa menestyneen seuran
Articma Oy:n luovuttamalla kiertopalkinnolla. Kiertopalkinto luovutetaan
vuodeksi kerrallaan kyseisen seuran haltuun. Seuran tulokseen lasketaan
mukaan mitalisijoitusten perusteella laskettu pistemäärä siten, että 1.sijasta
saa 3 pistettä, 2.sijasta saa 2 pistettä ja sijasta 3 saa yhden pisteen. Suurimman
pistemäärän saanut seura palkitaan parhaiten menestyneenä seurana.
9.8. Mitalit ja palkinnot
SM-kilpailuissa palkitaan mitalilla 1.-3. sijoituksen saaneet voimistelijat.
Lajipäällikkö/aluepäällikkö tilaa Voimisteluliiton mitalit Suomen mestaruuskilpailuihin.
Muista mahdollisista palkinnoista vastaa kilpailun järjestäjä. Parhaiten menestynyt seura
palkitaan kiertopalkinnolla. Kiertopalkintojen edellisen voittajan tulee tuoda palkinto
mukanaan ja luovuttaa se kilpailukansliaan ilmoittautumisen yhteydessä. Kiertopalkinnon
voittajat kaiverruttavat palkintoon nimensä edellisten vuosien kaiverrusmallin mukaisesti
kuukauden kuluessa voitosta. Voimisteluliitto maksaa kaiverruksesta aiheutuneet kulut.
9.9. Taloudelliset velvoitteet
SM-kilpailuissa noudatetaan voimassa olevia ”Yleisiä lajien voimistelukilpailuiden
järjestämisohjeita”. Kilpailujen järjestämismaksun vahvistaa Voimisteluliiton hallitus
vuosittain. Vuonna 2017 maksu on 100eur.
SM-kilpailujen osallistumismaksu on määritelty Yleisissä lajien voimistelukilpailuiden
järjestämisohjeissa ja se on trampoliinivoimistelussa 60eur/osallistuja.
Voimisteluliitto maksaa tuomareille matkakorvaukset Voimisteluliiton matkustussäännön
mukaisesti. Kilpailun järjestäjä maksaa tuomariruokailut ja korkeamman päivärahan
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suuruisen korvauksen tai
vastaavan suuruisen korvauksen Voimisteluliiton
matkustussäännön mukaisesti. Kilpailun järjestäjä maksaa tuomareiden majoitukset, ellei
majoituksen järjestämisestä muuta ole sovittu.

10 Muut säännöt
9.1 Ohjeen laatija
Trampoliinivoimistelun lajiasiantuntijaryhmä vastaa lajin kilpailujen järjestämisohjeesta.
Kilpailujen järjestelyissä on noudatettava FIG Code of Points, Apparatus Norms ja Technical
Regulations –ohjeistuksia, mikäli tästä ohjeesta ei löydy erillistä mainintaa kyseisestä asiasta.
Lisätietoja kilpailujen järjestelyistä löytyy Voimisteluliiton yleisestä kilpailujen
järjestämisohjeesta.

