
Akrobatiavoimistelu 
 

Akrobatiavoimistelun arvokilpailujen ja Age Group -kilpailujen valintakriteerit ja maajoukkueringin 

valintakriteerit 2021 

Maajoukkue valitaan kilpailukohtaisesti. 

Maajoukkuerinki valitaan kerran vuodessa ja rinkikausi on keväästä kevääseen. 

Aikuisten arvokilpailu- ja maajoukkuevalinnat 
Akrobatiavoimistelussa ei vuonna 2021 ole aikuisten maajoukkuetta eikä arvokilpailuihin lähetetä aikuisten 

sarjoihin edustajia. 

Nuorten Age Group -kilpailut 
 

Sarjat, joihin urheilijoita lähetetään. Maakohtaiset paikat täytetään vain valintakriteerit täyttäneillä 

kokoonpanoilla.  

o 11-17-vuotiaiden parit 

o 11-17-vuotiaiden triot 

o 12-19-vuotiaiden parit 

o 12-19-vuotiaiden triot 

o 13-20-vuotiaiden parit 

o 13-20-vuotiaiden triot 

Jos arvokilpailuihin hakeva kokoonpano voi kilpailla useammassa ikäsarjassa, tekee lajikehittämisryhmä LAR 

lopullisen päätöksen jokaisen kokoonpanon sijoittamisesta sarjoihin Suomen parhaan menestyksen 

takaamiseksi.  

Lajikehittämisryhmä LAR  pidättää oikeuden muutoksiin ja esimerkiksi sairastumis- ja 
loukkaantumistapauksissa tilanne katsotaan tapauskohtaisesti Suomen parhaan menestyksen 
saavuttamiseksi ko. kisoissa.   
 

World Age Group – kilpailut 9.-15.6.2021 Geneva, Sveitsi 

Kilpailuun haetaan vapaamuotoisella hakemuksella 31.1.2021 mennessä. Hakemus lähetetään 

akrobatiavoimistelun lajivastaavalle sähköpostitse (etunimi.sukunimi@voimistelu.fi).    

Ensisijainen valintamenettely 

o Jokaisella voimistelijalla timanttimerkki suoritettuna 16.4.2021 mennessä. 

o Vaikeuspisteraja 0,5 saavutettuna joko kilpailussa tai salinäytössä 1.1.-16.4.2021 välisenä 

aikana. 

▪ Salinäytöissä elementit on mahdollista näyttää joko kilpailuohjelmassa tai 

yksittäisenä liikkeenä. Ei avustajaa eikä patjaa vieressä. Arvion tekevät 

lajikehittämisryhmä LARin nimeämät vaikeustuomarit. 

▪ Vaikeusraja tulee saavuttaa jokaisella ohjelmalla. 

o Sarjan erityisvaatimusten tulee toteutua (FIG ACRO World Age Group rules: Special 

requirements). 
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▪ Salinäytöissä erityisvaatimukset on mahdollista näyttää joko kilpailuohjelmassa tai 

yksittäisenä liikkeenä. Ei avustajaa eikä patjaa vieressä. Arvion tekevät 

lajikehittämisryhmä LARin nimeämät vaikeustuomarit. 

 

Jos kriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin paikkoja: 

 

• Yksi karsintakilpailu 17.-18.4.2021, Tampere  

o 4. lk karsii 11-17v. sarjaan 

o 5. lk karsii 12-19 ja 13-20 -v sarjoihin. Karsintaan osallistuvien kokoonpanojen tulee 

sisällyttää ohjelmiin AG 12-19 ja AG 13-20 vaadittavat erityisvaatimukset (muun muassa 

yksilöliikkeet). 

 

• Valinnat tehdään karsintakilpailun tulosten perusteella paremmuusjärjestyksessä 

o Nosto- ja heitto-ohjelmien yhteenlasketut pisteet 

 

European Age Group -kilpailut 1.-3.10.2021 Pesaro, Italia 

Kilpailuun haetaan vapaamuotoisella hakemuksella 31.3.2021 mennessä. Hakemus lähetetään 

akrobatiavoimistelun lajivastaavalle sähköpostitse (etunimi.sukunimi@voimistelu.fi).    

Ensisijainen valintamenettely 

o Jokaisella voimistelijalla timanttimerkki suoritettuna 27.5.2021 mennessä. 

o Vaikeuspisteraja 0,5 saavutettuna joko kilpailussa tai salinäytössä 1.1.-27.5.2021 välisenä 

aikana. 

▪ Salinäytöissä elementit on mahdollista näyttää joko kilpailuohjelmassa tai 

yksittäisenä liikkeenä. Ei avustajaa eikä patjaa vieressä. Arvion tekevät 

lajikehittämisryhmä LARin nimeämät vaikeustuomarit. 

▪ Vaikeusraja tulee saavuttaa jokaisella ohjelmalla. 

o Sarjan erityisvaatimusten tulee toteutua (FIG ACRO World Age Group rules: Special 

requirements). 

▪ Salinäytöissä erityisvaatimukset on mahdollista näyttää joko kilpailuohjelmassa tai 

yksittäisenä liikkeenä. Ei avustajaa eikä patjaa vieressä. Arvion tekevät 

lajikehittämisryhmä LARin nimeämät vaikeustuomarit. 

 

Jos kriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin paikkoja: 

 

• Yksi karsintakilpailu  

o 11-17 v. sarjaan 

▪ Liiton mestaruuskilpailun 4lk Taitaja 22.-23.5.2021, Lohja 

o 12-19 -v. ja 13-20 -v. sarjoihin 

▪ SM-kilpailu 28.-30.5.2021 Tampere 

 

• Valinnat tehdään karsintakilpailun tulosten perusteella paremmuusjärjestyksessä 

o 11-17 -sarjaan nosto- ja heitto-ohjelmien yhteenlasketut pisteet 

o 12-19v. ja 13-20v. sarjoihin nosto-, heitto- ja yhdistetyn ohjelman yhteenlasketut pisteet 

 

mailto:etunimi.sukunimi@voimistelu.fi


• Karsintaan osallistuvien kokoonpanojen tulee sisällyttää ohjelmiin AG 12-19 ja AG 13-20 vaadittavat 

erityisvaatimukset (muun muassa yksilöliikkeet). 

 

Nuorten maajoukkuerinki 

• Valitaan seuraavan kerran vuoden 2021 SM-kilpailuiden jälkeen 

• Kokoonpanoja valitaan maksimissaan 10 

• Valinnat: 

o Vuoden 2021 arvokilpailuihin tai WAGC/EAGC valituille kokoonpanoille rinkipaikat suoraan 

o Loput paikat jaetaan 4lk parien ja triojen (Voimisteluliiton mestaruuskilpailu) ja 5lk parien ja 

triojen (SM-kilpailut) parhaiden pisteiden perusteella (nosto- ja heitto-ohjelman 

yhteenlasketut pisteet) 

o Jos kokoonpano ei ota vastaan rinkipaikkaa, voidaan paikka jättää täyttämättä. 

o Maajoukkuerinkiä voidaan täydentää hakemusten perusteella. Painavia perusteita tulla 

valituksi rinkiin kesken kauden ovat: 

▪ Kokoonpanojen muutokset, kun joku kokoonpanosta kuuluu jo valmiiksi 

maajoukkuerinkiin 

▪ Toipuminen loukkaantumisesta tai sairastumisesta, jonka takia ei osallistunut SM-

kilpailuun 

▪ Ringin täydentäminen, mikäli useampi urheilija lopettaa kesken kauden 

 

 


