TRAMPOLIINIVOIMISTELUN EM2020 GÖTEBORG, RUOTSI
JUNIORIT & SENIORIT TRA, SYN JA DMT VOIMISTELIJAVALINTAKRITEERIT

ESITYS KRITEEREISTÄ VOIMISTELULIITON VALMENNUKSEN ASIANTUNTIJARYHMÄ VAR:LLE,
JOKA HYVÄKSYY VUODEN 2020 ARVOKILPAILUIDEN VALINTAKRITEERIT JOULUKUUSSA 2019.
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EM2020 JUN JA SEN NÄYTTÖKILPAILUT
Kotimaan kilpailuista syyskaudella 2019 toimivat varsinaisina EM2020 näyttökilpailuina:
1. Luokkakilpailu (Tampereen Voimistelijat) 26.-27.10.2019 (TRA, SYN ja DMT) Tampere
2. Luokkakilpailu (Bounce) Espoo 16.11.2019 (TRA 1.-4.lk ja SYN 4.lk), Espoo
3. KV-kilpailu (EsTT) Fincup 1-2.11.2019 (TRA, SYN ja DMT), Espoo
Mahdolliset kotimaan kevätkauden 2020 näyttökilpailut julkaistaan kevään kilpailukalenterin valmistumisen
yhteydessä vuoden 2019 aikana.
Näytöt annetaan ja arvioidaan lajikohtaisesti. Pisterajat ovat lajikohtaisia.
Kaikissa lajeissa valintarajapistemäärä on kahden kierroksen yhteispistemäärä kilpailutuloksissa.
Valintarajapistemäärä tulee saavuttaa tai ylittää aikarajan 1.10.2019 – (päättyminen tarkentuu kevään 2020
kilpailukalenterin valmistumisen jälkeen ja EM kilpailuiden kilpailukutsun julkaisun jälkeen) sisällä voidakseen
tulla valituksi EM-kilpailujoukkueeseen.
Näyttöpisterajan ylityksen voi tehdä kotimaan näyttökilpailuissa ja ulkomailla aikarajan sisällä käytävissä
FIG-kilpailuissa (FIG:in alaiset arvokilpailut ja muut FIG-hyväksytyt FIG-numerolliset kilpailut).
•
•

Juniorit (13-16v vuonna 2020) antavat näytöt kotimaan näyttökilpailuissa junioriluokassa (FIG B)
kansainvälisillä juniorisäännöillä. Näyttöpisterajan voi junioreissa ylittää kilpailemalla Junior
Open (FIG B) tai FIG Age Group 15-16v tai FIG Age Group 13-14v säännöillä FIG-kilpailussa.
Seniorit (17v ja vanhemmat vuonna 2020) antavat näytöt kotimaan näyttökilpailuissa FIG A eli
seniorisäännöillä ja -kategoriassa. Näyttöpisterajan ylityksen voi senioriluokkaan tehdä
ulkomaisissa FIG-kilpailuissa myös juniorisäännöillä/kategoriassa (FIG B) FIG-kilpailuissa tai
FIG Age Group 17-21v tai FIG Age Group 15-16v (koskee -03 syntyneitä) säännöillä FIGikäluokkakilpailuissa. Luokkakilpailuissa ja Espoon Fincup 2019-kilpailussa -03 syntyneet
voimistelijat antavat näytöt senioriluokassa (FIG A), koska he ovat EM-kilpailuvuonna senioriikäisiä.

EM 2020 KILPAILUIDEN VALINTAKRITEERIT:
•

TRA & DMT yksilökilpailu:
o Parhaan kahden kierroksen yhteispistemäärän näyttökilpailussa tai aikarajan sisällä FIGkilpailussa saavuttanut voimistelija valitaan joukkueeseen ensin/kategoria/laji.
o Sen jälkeen seuraavat 3 voimistelijaa/kategoria/laji valitaan kotimaan näyttökilpailuista
kahden parhaan kilpailun yhteispistemäärän summan (yhteistuloksen) perusteella
näyttöpisterajan ylittäneistä voimistelijoista paremmuusjärjestyksessä.
o Kahden kilpailun pistesummaan (yhteistulokseen) voi laskea kilpailun
1.alkukilpailukierroksen ja 2.alkukilpailukierroksen TAI finaalin yhteispisteet samasta
kilpailusta, kuten pisterajan ylityksen tarkastelussakin.
o Mikäli kahden parhaan näyttökilpailun yhteenlasketut pistemäärät menevät tasan, ratkaisee
valinnan voimistelijoiden näyttöaikana kotimaan kilpaluissa tehdyt korkeimmat yhteispisteet.

Valinnat tehdään aikarajan päättymisen jälkeen ennen EM kilpailuiden ensimmäistä ilmoittautumista,
preliminary entrya. Voimisteluliitto pidättää oikeuden muutoksiin ja arvokilpailuvalinnat tehdään Suomen
parhaan menestyksen saavuttamiseksi ko. arvokilpailuissa.

EM2020 -KILPAILUJEN NÄYTTÖIHIN LIITTYVÄT TARKENNUKSET:
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Joukkueessa voi olla kansainvälisten sääntöjen mukaan max.4 voimistelijaa/kategoria/laji/maa.
Trampoliinilla voi kilpailussa saavutettuun yhteispistemäärän laskea: 1.alkukilpailukierroksen pisteet
+ joko 2.alkukilpailukierroksen pisteet tai finaalin pisteet samassa kilpailussa.
Yhdessä näyttökilpailussa saatu pisterajan ylitys riittää.
Synkrossa voi kilpailussa saavutettuun yhteispistemäärän laskea: 1.alkukilpailukierroksen pisteet +
joko 2.alkukilpailukierroksen pisteet tai finaalin pisteet samassa kilpailussa.
DMT:llä lasketaan kilpailussa saavutetuiksi yhteispisteiksi joko 2 alkukilpailukierroksen pisteet tai 2
finaalikierroksen pisteet.
Jotta voi tulla valituksi joukkueeseen, tulee näyttöjä antaa vähintään 2:ssa kotimaan
näyttökilpailuista, ellei poissaolosta ole lääkärin/sairaanhoitajan todistusta. Näytöksi eivät kelpaa
pelkät ulkomaiset kilpailut.
Lajikohtainen näyttöpisteraja tulee olla ylitettynä, jotta voi tulla valituksi joukkueeseen. Valinnat
tehdään lajikohtaisesti, laji kerrallaan. Yksilölajissa (TRA ja DMT) vain 4 parasta
voimistelijaa/kategoria voidaan valita joukkueeseen. Yksilölajien edustajien valinta tehdään ensin, ja
sitten tarkastellaan synkron voimistelijavalinnat.
Synkrokilpailuun voidaan lähettää vain 2 paria/maa/kategoria, ja vähintään toinen pareista tulee
muodostua trampoliinin yksilökilpailuun osallistuvista urheilijoista.
o Synkropareista korkeimmat loppupisteet (2 kierrosta) saavuttanut pari, jolla on
näyttöpisteraja ylitettynä, valitaan joukkueeseen ensin.
o Sen jälkeen valitaan toinen pari samalla tavalla kuin yksilökilpailuun eli kahden kilpailun
yhteispistemäärän summan perusteella paremmuusjärjestyksessä näyttöpistemäärän
ylittäneistä pareista vain, mikäli yksilökilpailuun osallistumissääntö täyttyy jommankumman
parin osalta.
Mikäli useampi kuin 4 voimistelijaa/kategoria/laji ylittää näyttöpisterajan, voidaan valita kategoriassa
lisäksi kotiin jäävä varavoimistelija, joka saa edustuspaikan vain, jos joku varsinaisista joukkueeseen
valituista olisi estynyt osallistumasta kilpailuun loukkaantumisen tms. syyn takia.
Synkrossa ei valita varalle pareja, vaan synkroon ilmoitettavia pareja täydennetään EM-kilpailun
sääntöjen mahdollistaessa joukkueeseen jo muuten valituista urheilijoista.

Joukkue nimetään lajikohtaisten valintakriteerien mukaan, ja voimistelijat valitaan lajikohtaisesti
joukkueeseen. Tämän jälkeen tehdään valmentaja-, joukkueenjohtaja- ja tuomarimäärän laskenta ja valinta.
Kun joukkueen voimistelijat on nimetty yllä olevien kriteerien mukaisesti lajeittain, voi joukkueeseen valittu
urheilija edustaa Suomea halutessaan myös muissa lajeissa seuraavin reunaehdoin:
• Maakohtainen 4 urheilijaa/maa/laji/kategoria kiintiö ei ole vielä täynnä.
• Joukkueeseen missä tahansa lajissa valittu urheilija voi halutessaan kilpailla yhdessä tai kahdessa
muussakin lajissa, mikäli hän on antanut näyttöjä näissä lajeissa eli osallistunut kotimaisiin
näyttökilpailuihin lajissa, jossa edustaisi Suomea EM-kilpailuissa. Synkrotrampoliinin osalta
lasketaan riittäväksi näytöksi myös yksilötrampoliinin näyttökilpailuun kyseisessä kategoriassa
osallistuminen.
• Ensin täytetään synkrotrampoliinin jäljellä olevat edustuspaikat.
• Ensisijaisesti synkrokilpailun mahdolliset lisäparit muodostetaan yksilötrampoliiniin osallistuvista
urheilijoista huomioiden EM-kilpailujen kansainväliset säännöt.
• Vasta toissijaisesti voidaan valita synkroon DMT:llä edustuspaikkavalinnan saavuttanut urheilija tai
pari, jos se on mahdollista huomioiden TRA-yksilökilpailuedustusvaatimukset koskien vähintään
toista synkropareista/kategoria.

•
•
•
•

•

Yksilölajiin osallistuminen voidaan mahdollistaa lisälajina silloin, jos kukaan joukkueeseen
valitsematta jäänyt urheilija ei ole menestynyt lajissa paremmin kilpailukohtaisten tulosten (kahden
kierroksen yhteispistemäärä) valossa, kuin joukkueeseen valitut ja lisälajiedustusta toivovat urheilijat.
Lisälajiedustusta ei sallita kenellekään lajissa, jossa EM-joukkueeseen valitsematta jäänyt urheilija,
joka on saavuttanut paremmat pisteet näyttökilpailuissa kuin edustuspaikan lisälajin muodossa
saava, ohitettaisiin.
Lisälajiin osallistuminen ei vaadi lisävalmentajan tai lisätuomarin nimeämistä kilpailuun.
Voimistelijat, jotka toivovat lisäedustuspaikkaa toiseen tai kolmanteen lajiin yksilölajissa (TRA, DMT),
asetetaan paremmuusjärjestykseen näyttökilpailujen tuloslistan kahden kilpailun yhteispistemäärien
perusteella, kuten varsinaisessa valintavertailussa, ja maakiintiössä jäljellä olevat edustuspaikat
jaetaan paremmuusjärjestyksessä lisäedustuspaikkaa haluaville. Korkeimman kahden kierroksen
yhteispistemäärän kotimaisissa näyttökilpailuissa saavuttanut saa ensimmäisen lisäedustuspaikan
jne.
Lisäedustuspaikkaa toisessa ja/tai kolmannessa lajissa voi ilmoittaa haluavansa käyttää samalla,
kun ilmoittaa ottavansa EM-edustuspaikan vastaan ja allekirjoittaa voimistelijasopimuksen.
Lajiasiantuntijaryhmä jakaa lisäedustuspaikat joukkueeseen jo lajikohtaisten valintakriteerien
mukaan valituille lisäedustuspaikkakriteerien mukaan.

