TRAMPOLIINIVOIMISTELUN EM 2021 SOTCHI, VENÄJÄ
JUNIORIT & SENIORIT TRI, TRS JA DMT VOIMISTELIJAVALINTAKRITEERIT

ESITYS KRITEEREISTÄ VOIMISTELULIITON VALMENNUKSEN ASIANTUNTIJARYHMÄ VAR:LLE

Rajat on tehty aiempaa EM-kriteeristöä seuraten, mutta kuitenkin niin, että kaikkia pisterajoja on laskettu
1,5% aiemmista rajoista. Tällä tavalla on otettu huomioon koronakriisin aiheuttama tauko harjoittelussa ja
turvallisuusnäkökulma kilpailuun valmistautuvien voimistelijoiden kohdalla. Pisterajojen laskeminen ei vaikuta
oleellisesti EM 2018 sijoituksiin, joiden mukaisesti alkuperäiset pisterajat on luotu.
IKÄRAJAT:
EM-JUNIORIT: kilpailuvuonna 13- 17 vuotta täyttävät
EM-SENIORIT: kilpailuvuonna 17 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat
HUOM! Vuonna 2004 syntyneet saavat valita, kilpailevatko junioreissa vai senioreissa
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EM2021 JUN JA SEN NÄYTTÖKILPAILUT 1.10.2020->31.12.2020
Kotimaan kilpailuista syyskaudella 2020 toimivat varsinaisina EM2021 näyttökilpailuina:
1. Luokkakilpailu (Bounce) (TRA, SYN ja DMT), Espoo
2. Luokkakilpailu (Tampereen Voimistelijat) (TRA, SYN, ja DMT), Tampere
3. SM-kilpailu (EsTT) (TRA, SYN ja DMT), Espoo
Lisäksi:
1. näyttökilpailu salikilpailuna marraskuussa (pvm ilmoitetaan myöhemmin)
2. FIG:n alaisen kansainväliset kilpailut syyskaudella 2020 (kts. kv-kilpailuita koskeva ohje)

Näytöt annetaan ja arvioidaan lajikohtaisesti. Pisterajat ovat lajikohtaisia.
Kaikissa lajeissa valintarajapistemäärä on kahden kierroksen yhteispistemäärä kilpailutuloksissa.
Voimistelijan tulee saavuttaa tai ylittää vaadittu pistemäärä aikarajan 1.10.2020 – 31.12.2020 sisällä
voidakseen tulla valituksi EM-joukkueeseen.
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 (13-17v. vuonna) antavat näytöt kotimaan näyttökilpailuissa junioriluokassa (FIG B)
kansainvälisillä juniorisäännöillä.
➔ Seniorit (17v. ja vanhemmat vuonna 2021) antavat näytöt kotimaan näyttökilpailuissa FIG A
eli seniorisäännöillä ja -kategoriassa. Seniorikilpailuun oikeuttavan näyttöpisterajan ylityksen
voi tehdä ulkomaisissa FIG-kilpailuissa myös juniorisäännöillä/kategoriassa (FIG B) FIG.
➔ Vuonna 2004 syntyneet saavat valita kilpailevatko juniori- vai senioriluokassa. Näyttöpisteet
tulee antaa siinä luokassa, jossa haluaisi EM-paikan saavuttaa. Edellä mainittuun
poikkeuksena juniorikilpailussa (FIG B) senioripisterajan saavuttanut urheilija voi
halutessaan osallistua senioriluokkaan EM-kilpailussa.

EM 2021 KILPAILUIDEN VALINTAKRITEERIT:
•

TRI, TRS & DMT kilpailu:
o Parhaan kahden kierroksen yhteispistemäärän näyttökilpailussa tai aikarajan sisällä FIGkilpailussa saavuttanut voimistelija valitaan joukkueeseen ensin/kategoria/laji (kts.
tarkennukset lajeittain).
o Sen jälkeen seuraavat 3 voimistelijaa/kategoria/laji valitaan kotimaan näyttökilpailuista
kahden parhaan kilpailun yhteenlasketun yhteispistemäärän (2 kilpailukierrosta/kilpailu)
summan perusteella näyttöpisterajan ylittäneistä voimistelijoista paremmuusjärjestyksessä.
o Mikäli kahden parhaan näyttökilpailun yhteenlasketut pistemäärät menevät tasan, ratkaisee
valinnan voimistelijoiden näyttöaikana kotimaan kilpaluissa tehdyt korkeimmat yhdessä
kilpailussa suoritetut yhteispisteet (1. kierros sekä 2. kierros tai finaalikierros).

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

EM2021 -KILPAILUJEN NÄYTTÖIHIN LIITTYVÄT TARKENNUKSET:
•
•
•
•
•
•
•
•

Joukkueessa voi olla kansainvälisten sääntöjen mukaisesti max. 4 voimistelijaa/kategoria/laji/maa
Yhdessä näyttökilpailussa saatu pisterajan ylitys riittää edustuspaikkaan, mikäli pisterajan ylittäneitä
voimistelijoita on maksimissaan 4.
Jotta voi tulla valituksi joukkueeseen, tulee näyttöjä antaa vähintään kahdessa (2) kotimaan
näyttökilpailuista, ellei poissaolosta ole lääkärin/sairaanhoitajan todistusta. Näytöksi eivät kelpaa
pelkät ulkomaiset kilpailut.
Voimistelija voi päästä edustamaan kaikissa niissä lajeissa, joissa hän on ylittänyt kyseisen lajin
pisterajan. Sivulajeihin ei tulla valitsemaan urheilijoita, jotka ovat jääneet alle vaaditun pisterajan.
Valinnat tehdään lajikohtaisesti, laji kerrallaan.
Trampoliinilla (yksilö ja synkro) voi kilpailussa saavutettuun yhteispistemäärän laskea: 1.
alkukilpailukierroksen pisteet + joko 2. alkukilpailukierroksen pisteet tai finaalin pisteet samassa
kilpailussa.
DMT:llä lasketaan kilpailussa saavutetuiksi yhteispisteiksi joko kahden (2) alkukilpailukierroksen
pisteet tai kahden (2) finaalikierroksen pisteet.
Mikäli useampi kuin 4 voimistelijaa/kategoria/laji ylittää näyttöpisterajan, voidaan valita 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.

COVID19-pandemian mahdolliset vaikutukset:
•
•
•

COVID19- pandemian vaikutuksia EM 2021 -kilpailuun ei vielä tiedetä. Mikäli pandemiatilanne
maailmassa tai kilpailun järjestävässä maassa on edelleen huono, voidaan kilpailuun valittu joukkue
jättää lähettämättä kilpailuun turvallisuussyistä Voimisteluliiton toimesta.
Voimistelijan tulee ilmoittaa viipymättä Voimisteluliittoon, mikäli hän peruu edustuspaikan kilpailussa
turvallisuuteen vedoten. Vastaanotetun edustuspaikan viimeinen mahdollinen perumispäivä tullaan
ilmoittamaan virallisessa valintakirjeessä.
Perumisesta aiheutuvat ylimääräiset kustannukset, kuten hotellit, osallistumismaksut yms., joita ei
palauteta tai joita ei voida siirtää mahdolliselle joukkueeseen varalla olevalle voimistelijalle, jää
osallistumisen peruneelle voimistelijalle.

