TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA
VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT
Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012.
Näillä säännöillä määritellään TUL:n kilpailujen järjestämistä, muilta osin
noudatetaan Suomen Voimisteluliiton voimassa olevia joukkuevoimistelun
kilpailusääntöjä.
1. YLEISTÄ
1.1. Kilpailujen järjestäminen
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n voimistelu- ja tanssijaosto myöntää
joukkuevoimistelun mestaruuskilpailujen järjestämisoikeuden sitä hakeneelle seuralle tai
seurayhtymälle.
Kilpailujen järjestämisoikeutta on haettava kirjallisesti edellisen vuoden maaliskuun
viimeiseen päivään mennessä.
Mestaruuskilpailut järjestetään keväällä vapaavoimistelusarjoissa ja syksyllä
välinesarjoissa.
1.2. Kilpailukutsu
Järjestävä seura julkaisee kilpailukutsun vähintään 8 viikkoa ennen kilpailuja TUL-lehdessä
tai erillisessä tiedotteessa. Kilpailukutsussa tulee mainita:
- järjestävän seuran tai seurayhtymän nimi
- kilpailuaika ja paikka
- kilpailusarjat
- milloin ilmoittautumisaika päättyy
- kenelle ilmoittautuminen lähetetään
- osanottomaksu, mihin mennessä ja kenelle se suoritetaan
- osallistujarajoitus sarjassa avoin kilpasarja yli 14 vuotiaat
- sakko puuttuvasta tuomarista
- kilpailualueen koko, lattiamateriaali ja väri
- maininta mahdollisesta vakuutuksesta
- puhelinnumerot, joista saa ennakkotietoja
1.3. Kilpailusarjat
Voimassa olevien Suomen Voimisteluliiton sääntöjen mukaan.
1.4. Osanotto-oikeus
TUL:n mestaruuskilpailuihin osallistuvien kilpailijoiden on oltava TUL:n seuran jäseniä.
Kaikissa yli 14 v. sarjoissa järjestetään myös avoimet kilpailut. Järjestäjä voi rajoittaa
kilpasarjojen yli 14 v avoimissa sarjoissa ulkopuolisten osallistujien määräksi enintään 15.

1.5. Ilmoittautuminen joukkueen on ilmoittauduttava kilpailuun järjestäjien ilmoittamaan
ajankohtaan mennessä.
Ilmoittautuminen tehdään kirjallisena. Jälki-ilmoittatumisen takaraja on kaksi viikkoa ennen
kisojen alkua. Jälki-ilmoittautuneiden suorituspaikka on sarjojensa
ensimmäisenä. Jälki-ilmoittautuneilta peritään 50 % korotettu osallistumismaksu.
Joukkue voi ilmoittautua joko kilpa- tai mestaruussarjaan.
Joukkueen tekemä valinta Suomen Voimisteluliiton kilpailuissa ei rajoita sarjavalintaa
TUL:n mestaruuskilpailuissa.
1.6. Ilmoittautumisen peruutus
Mikäli joukkue peruuttaa osallistumisen ennen ilmoittautumisajan päättymistä, palautetaan
osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Ilmoittautumisajan päätyttyä osallistumismaksua
ei palauteta.
Mikäli joukkue peruuttaa tehdyt majoitus- ja ruokailuvaraukset ennen viimeistä
tilauspäivää, suoritetut maksut palautetaan kokonaisuudessaan. Sen jälkeen maksujen
palautus on mahdollista vain lääkärintodistusta vastaan.
1.7. Osanoton varmistus
Osanotto tulee varmistaa kilpailupaikalle saavuttaessa viimeistään yhtä (1) tuntia ennen
sarjan alkukilpailun alkamista. Osallistuminen edellyttää joukkueen osanottomaksun
suorittamista.
1.8. Kilpailujoukkue
Noudatetaan voimassa olevia Suomen Voimisteluliiton kilpailusääntöjä.
2. ARVIOINTI
2.1. Tuomaristo
TUL:n voimistelu- ja tanssijaosto valitsee tuomarit liiton mestaruuskilpailuihin.
Tuomarivalinnoissa noudatetaan Suomen voimisteluliiton määrittelemiä
tuomaripätevyyksiä (vähintään II-luokan tuomari). Ennen kilpailuja TUL:n voimistelu- ja
tanssijaosto järjestää valituille tuomareille tuomarikokouksen.
TUL:n voimistelu- ja tanssijaosto nimeää tuomarit sarjoihin ja nimeää ylituomarit. Tuomarit
arvotaan tuomariryhmiin tuomarikokouksessa ennen alku- ja loppukilpailun alkua.
Kilpailujoukkueen valmentaja ja ohjelman laatija eivät voi toimia tuomarina sarjassa, jossa
hänen joukkueensa tai ohjelmansa kilpailee.
Tuomaristo päättää, montako joukkuetta jatkaa loppukilpailuun.
Seura, josta tulee kilpailemaan 1-3 joukkuetta, on velvollinen ilmoittamaan vähintään
yhden tuomarin ja seura, josta tulee kilpailemaan yli 3 joukkuetta, on velvollinen
ilmoittamaan vähintään kaksi tuomaria. Tuomarien nimet ilmoitetaan kilpailuihin
ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoitus tuomareista tulee tehdä samaan päivään mennessä
kuin joukkueidenkin ilmoittautuminen. Mikäli seura ei täytä tuomarivelvoitetta, laskuttaa
voimistelu- ja tanssijaosto seuralta 100 €/puuttuva tuomari .

2.2. Jury
TUL:n voimistelu- ja tanssijaosto voi tarvittaessa nimetä juryn valvomaan kilpailua.
2.3. Rajavalvojat
Noudatetaan voimassa olevia Suomen Voimisteluliiton kilpailusääntöjä.
2.4. Arviointipisteet
Noudatetaan voimassa olevia Suomen Voimisteluliiton kilpailusääntöjä.
3. KILPAILUJEN TEKNINEN TOTEUTUS
3.1. Alku- ja loppukilpailu sekä palkitseminen
3.1.1. alle 10 v. Katselmussarja
Alle 10-vuotiaat esiintyvät piirin kilpailuissa sekä heillä on mahdollisuus esiintyä TUL:n
joukkuevoimistelun vapaa- tai välinesarjojen mestaruuskilpailujen yhteydessä. Heille
annetaan kirjallinen palaute.
Kaikki joukkueet palkitaan järjestäjän päättämällä mitalilla, joka ei kuitenkaan ole TUL:n
mestaruusmitali. Sarjassa ei jaeta kiertopalkintoa eikä parhaan ohjelman palkintoa.
3.1.2. 10-12-vuotiaat
Sekä piirin että liiton kilpailuissa tässä sarjassa on yksi näyttö. Joukkueet sijoitetaan
kategorioihin voimassa olevien Suomen Voimisteluliiton sääntöjen mukaan.
Tuomarit antavat joukkueille kirjallisen palautteen.
Liiton kilpailuissa kolmelle parhaalle joukkueelle jaetaan kultainen TUL:n mestaruusmitali
Piirin kilpailuissa kolmelle parhaalle joukkueelle jaetaan kultainen piirin mestaruusmitali.
Liiton kilpailuissa sarjassa jaetaan parhaan ohjelman palkinto.
3.1.3. 12-14-vuotiaat
Sarjassa kilpaillaan kilpa- ja mestaruussarjoissa.
Piirin kilpailuissa sarjassa on yksi näyttö. Joukkueet sijoitetaan kategorioihin voimassa
olevien Suomen Voimisteluliiton sääntöjen mukaan. Kolmelle parhaalle jaetaan piirin
mestaruusmitalit (kulta,hopea ja pronssi).
Liiton kilpailuissa kilpa- ja mestaruussarjassa on alku- ja loppukilpailu.
Kilpasarjassa palkitaan kolme parasta TUL:n mestaruusmitalilla (kulta, hopea, pronssi).
Mestaruussarjassa arviointi ja palkitseminen Suomen Voimisteluliiton sääntöjen mukaan.
Liiton kilpailuissa sarjojen voittajajoukkueille annetaan kiertopalkinto ja jaetaan parhaan
ohjelman palkinnot.

3.1.4. Yli 14 v. sarjat
Kilpailut järjestetään kilpa- ja mestaruussarjoissa.
Piirin kilpailuissa 14-16 v. ja naiset yli 16 v. on yksi näyttö. Joukkueet arvioidaan voimassa
olevien Suomen Voimisteluliiton sääntöjen mukaan ja kolmelle parhaalle jaetaan piirin
mestaruusmitalit (kulta, hopea ja pronssi).
Liiton mestaruuskilpailujen sarjoissa 14-16 v.,16-18 v. ja naiset yli 16 v. järjestetään alkuja loppukilpailu. Joukkueet arvioidaan voimassa olevien Suomen Voimisteluliiton sääntöjen
mukaan ja kolmelle parhaalle jaetaan TUL:n mestaruusmitalit (kulta, hopea ja pronssi).
Kilpa- ja mestaruussarjojen voittajajoukkueille luovutetaan kiertopalkinto.

3.1.5. Parhaan ohjelman palkinto
Parhaan ohjelman palkinto luovutetaan kilpa-ja mestaruussarjassa alkaen sarjasta 10-12
v., mutta mestaruussarjoissa yli 14 v. jaetaan vain yksi parhaan ohjelman palkinto .
Suora koreografian kopiointi voi aiheuttaa parhaan ohjelman palkinnon menettämisen
myös jälkikäteen.
3.2. Suoritusjärjestys
Järjestäjä arpoo alkukilpailun suoritusjärjestyksen ennen kilpailua.
Loppukilpailun suoritusjärjestys arvotaan kilpailujen johtajan valvonnassa.
3.3. Mitalit
Järjestäjä kustantaa mitalit.
Mestaruussarjan mitaleja jaetaan enintään 15 mitalia / joukkue, joista 8 kaiverrettuina .
Kilpasarjan mitalit ovat samat kuin mestaruusmitalit, mutta ne jaetaan kaivertamattomana.
Sarjatiedot ilmoitetaan mitalin kääntöpuolella olevassa tarrassa.
Kilpa- ja mestaruussarjassa jaetaan kiertopalkinto alaken sarjasta 12-14-vuotiaat.
Kolmen kiinnityksen jälkeen kiertopalkinto jää seuralle omaksi.
TUL:n mestaruuskilpailuissa jaetaan kilpa- ja mestaruussarjoissa parhaan ohjelman
palkinto jokaisessa sarjassa 10-12 v. alkaen paitsi mestaruussarjoissa yli 14 v. vain yksi
ohjelma palkitaan. Palkinnot hankkii järjestäjä. Tuomarit määrittelevät palkinnon saajat
neuvottelemalla tai sommittelun sijalukupisteet laskemalla.
Alle 10-vuotiaiden joukkueille voidaan antaa jokin muistopalkinto (kilpailujen
järjestäjä päättää).
Järjestäjä hankkii avointen sarjojen mitalit (ei TUL:n mestaruusmitali)
3.4. Toimitsijat
Järjestät varaavat kilpailuun riittävän määrän toimitsijoita eri tehtäviin. Näitä ovat mm.
pistelasku, tulospalvelu, pöytäkirjojen kirjoitus, kuulutus, musiikinkäyttö, ajanotto,

pistelähetit, tiedotus, joukkueiden ohjaaminen suorituspaikalle jne. (Katso TUL:n ohjeet
kilpailujen järjestämisestä).

3.5. Tulokset ja pöytäkirjat
Järjestäjän tulee hoitaa tulokset ja pöytäkirjat TUL:n joukkuevoimistelusta vastaavalle
henkilölle viimeistään kahden viikon kuluttua kilpailuista.

