TRAMPOLIINIVOIMISTELUN WAGC 2019
VALINTAKRITEERIT
5. – 8.12.2019 Tokio, Japani
VALINTAPISTERAJAT (YHTEISPISTEET): (tavoite olla 2/3:n paremmalla puolella tuloksissa)
LAJI

TYTÖT
13-14

POJAT
13-1

TYTÖT
15-16

84,50

85,50

86,00

TRA SYNKRO

41,00

41,00

41,00

DMT
2 KIERROSTA

62,00

63,00

63,00

TRA YKSILÖ

POJAT
15-16

TYTÖT
17-21

POJAT
17-21

89,00

92,00

42,00

42,00

42,00

64,00

64,00

65,00

87,00

Valintarajana trampoliinilla käytetään (TRA ja SYN) vain samassa kilpailussa tehtyjen kahden
alkukilpailukierroksen, tai 1.alkukilpailukierroksen ja finaalin yhteispistemäärää. DMT:llä lasketaan
yhteispistemäärä joko kilpailun kahdelta alkukilpailukierrokselta, tai kahdelta finaalikierrokselta.
Valintaperusteena on:
1) Voimistelijalla on ylitettynä valintaraja näyttökilpailuiden tulosten perusteella annetun
aikarajan sisällä.
2) Kotimaisten näyttökilpailuiden (3 erikseen nimettyä kilpailua) tuloslistasta laskettujen
rankingpisteiden perusteella valitaan joukkue World Age Group Competition -kilpailuihin.
3) Näyttöpisteitä antaneista näyttöpisterajan ylittäneistä (aikarajan sisällä) korkeimman
yhteispistemäärän tehnyt voimistelija/ikäluokka valitaan rankingpisteistä huolimatta joukkueeseen.
Viisi parasta urheilijaa/kategoria saa joka kilpailusta ranking pisteitä seuraavasti: 1.sijasta 5 pistettä, 2.sijasta
4 pistettä, 3.sijasta 3 pistettä, 4.sijasta 2 pistettä ja 5.sijasta 1 piste. Voimistelijan kolmen kotimaisen
näyttökilpailun tuottama yhteisrankingpistemäärä ratkaisee valinnassa. Eniten rankingpisteitä keränneet
voimistelijat valitaan joukkueeseen.
Joukkue nimetään ennen FIG:in asettamaa viimeistä ilmoittautumisen takarajaa. Kuhunkin kategoriaan/laji
voi maakiintiön mukaisesti lähettää enintään 4 nais- ja 4 miesvoimistelijaa. Synkroparien osalta pätevät
FIG:in kilpailukohtaiset säännöt parien määrästä ja muodostamistavasta. Max. yksi synkropari/kategoria
valitaan synkronäyttöjen perusteella, loput parit (1 tai 2 paria) samaan kategoriaan voidaan muodostaa vain
yksilökilpailuun valituista voimistelijoista.
Mikäli valintarajan ylittäneitä voimistelijoita on enemmän kuin 4/kategoria, ratkaisee valinnan kotimaisten
näyttökilpailujen tuloslistan mukainen pistejärjestys eli tulosranking. Joukkueeseen voidaan nimetä varalle
yksi kotiin jäävä voimistelija/kategoria (ei akreditointia), mikäli joku valituista voimistelijoista loukkaantuisi
ennen kilpailumatkan alkua.
Valituilta voimistelijoilta pyydetään kirjallinen vahvistus edustuspaikan vastaanottamisesta ennen joukkueen
julkista nimeämistä. Vahvistus on sitova. Jos edustusurheilija, joka on vastaanottanut edustuspaikan,
loukkaantumisen tai muun perustellun syyn vuoksi joutuu luopumaan edustuspaikastaan, tulee siitä viipymättä
ilmoittaa lajipäällikölle. Sairastapauksissa lääkärintodistus on toimitettava edustuspaikan peruutuksen yhteydessä.
Muissa peruutustapauksissa voimistelija voi joutua maksamaan aiheutuneet kustannukset (Jos osallistumis- tai
muita maksuja ei palauteta järjestäjän toimesta).

