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Kilpailukutsu 

Voimistelu- ja urheiluseura Elise -Vantaa, ry järjestää rytmisen voimistelun nuorten ja naisten joukkueiden 
Suomen-mestaruuskilpailut 24.-25.11.2018. SM-kilpailujen yhteydessä käydään myös pre-nuorten 
joukkuekilpailu sekä duo/trio-kilpailu.  
Kilpailut järjestetään Vantaalla Lumon monitoimikeskuksessa (Osoite: Urpiaisentie 14, 01450 Vantaa).  
 
Tervetuloa! 

SM-KILPAILU: 

joukkue nuoret (nauha)                       2005 – 2003 syntyneet sekä vuonna 2006 syntyneet. Kilpailuohjeiden 
                                                                  mukaisesti FIG/UEG ikäsarjat, kuitenkin siten, että voimistelijat saavat  
                                                                 olla yhtä vuotta liian nuoria 

joukkue         naiset (pallo)                    2002 ja aiemmin syntyneet sekä 2003 syntyneet . Kilpailuohjeiden  
                                                                   mukaisesti FIG/UEG ikäsarjat, kuitenkin siten, että voimistelijat saavat  
                                                                   olla yhtä vuotta liian nuoria 

PRE-NUORTEN JOUKKUE- JA DUO/TRIOKILPAILU: 

joukkue          pre-nuoret      2008 - 2005 syntyneet  
 
duo/trio          lapset             2008 - 2010 syntyneet 
duo/trio          pre-nuoret      2005 - 2008 syntyneet 
duo/trio          nuoret            2005 - 2003 syntyneet  
duo/trio          naiset             2003 ja aiemmin syntyneet  

HUOM! Naisten sarjaan voi osallistua myös ”seka” duolla/triolla, jossa osallistujat ovat nuoria ja naisia. 
(Naiset ja ”seka” -duot/triot kilpailevat siis samassa sarjassa.) 
                       

STARA – TAPAHTUMA 
Lajit: rytminen voimistelu ja joukkuevoimistelu. Stara - tapahtumaan voi osallistua sekä yksilö- että 
joukkueohjelmilla. Voimisteluliiton suositusten mukaisesti Stara - tapahtumat ovat  

7-12vuotiaiden tapahtuma. Kilpailuun ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään ottamaan huomioon 
seuraavat suositukset: 

1) Luokkakilpailujen yhteydessä järjestettävät Stara – tapahtumat on tarkoitettu ensisijaisesti rytmisen 
voimistelun valmista vapaaohjelmaa suorittaville voimistelijoille ja alemmissa luokissa kilpaileville (1.luokka 
& 2.luokkaan valmistautuvat voimistelijat). Heillä on etuoikeus suorittaa ohjelmia yksin, mikäli valmentaja 
katsoo yksin suorittamisen järkeväksi. Yksilöohjelmia suoritetaan pareittain / kolmen hengen ryhmissä, 
mikäli voimistelijat ovat 2.luokassa tai sitä ylemmissä luokissa. 

2) Yli 12vuotiaat voimistelijat (nuoret ja naiset) voivat osallistua Stara - tapahtumiin vain, mikäli se on 
aikataulujen puitteissa mahdollista.  

Järjestäjällä on oikeus rajoittaa kilpailun yhteydessä olevassa Stara-tapahtumassa suoritettavien ohjelmien 
määrää yllä olevien kriteereiden mukaisesti niin, ettei minkään luokkakilpailun luokissa /duo/triojen 
sarjoissa suoritettavien ohjelmien määrää tarvitse vähentää. Alustavan suunnitelman mukaan Stara - 
tapahtuma pidetään sunnuntaina. 
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ILMOITTAUTUMINEN JA ILMOITTAUTUMISMAKSUT: 

Ilmoittautuminen:              

Ilmoittautuminen kilpailuun aukeaa kisapalvelun kautta 5.10.2018 klo 12:00 ja päättyy 26.10.2018 klo 
18.00 mennessä. Jälki-ilmoittautuminen voimassa 2.11. asti. Jälki-ilmoittautuneilta peritään 
kaksinkertainen ilmoittautumismaksu. 
 
Ilmoittautumismaksut:      

Joukkueet SM-kilpailu (nuoret ja naiset)                                                                    180€/joukkue                       

Joukkueet (pre-nuorten kilpailu)                                                                                 180€/joukkue 

Duo/trio                                                                                                                         40€/ duo tai trio 

                       

Stara - tapahtuma 

Yksilövoimistelijat, 1 arviointi / voimistelija                                                                  12€ / hlö 

Pienryhmät, 1 arviointi / 2-4 voimistelijaa                                                                    25€ / ryhmä 

Keskikokoiset ryhmät, 1 arviointi / 5-8 voimistelijaa                                                   60€ / ryhmä 

Isot ryhmät, 1 arviointi / 9-19 voimistelijaa                                                                   90€ / ryhmä 

Suurryhmät, 1 arviointi / 20 tai enemmän voimistelijaa                                              100€ / ryhmä 

Ilmoittautumismaksu laskutetaan osallistuvalta seuralta ilmoittautumisajan päätyttyä ennen kilpailua. 

Osallistumisen peruuntuessa järjestävä seura palauttaa ilmoittautumismaksun vain lääkärintodistusta 
vastaan. 

Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan, mikäli kilpailujen aikataulun puitteissa se on mahdollista. Jälki-
ilmoittautuneilta peritään kaksinkertainen ilmoittautumismaksu. 

TUOMARIT JA ARVIT: 

Suomen Voimisteluliiton lajiasiantuntijaryhmä kutsuu tuomarit erikseen SM-kilpailuihin ja Pre-nuorten 
joukkuekilpailuun. 

Duo/trio-kilpailun tuomarit:  

Seurojen tulee ilmoittaa kilpailussa käytettävissä olevia tuomareita voimassaolevan tuomarisäännön 
mukaisesti: 

https://www.voimistelu.fi/Portals/0/Rytminen%20voimistelu/Tuomaris%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6%20201
8_1.8.2018.pdf 

Tuomarisakko 100€/puuttuva tuomari/päivä. 

Tuomarit tulee ilmoittaa 2.11. mennessä osoitteeseen: kilpailut@elisevantaa.fi 

 

https://www.voimistelu.fi/Portals/0/Rytminen%20voimistelu/Tuomaris%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6%202018_1.8.2018.pdf
https://www.voimistelu.fi/Portals/0/Rytminen%20voimistelu/Tuomaris%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6%202018_1.8.2018.pdf
mailto:kilpailut@elisevantaa.fi
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Tuomareiden ja varjotuomareiden ilmoittautumiskaavake löytyy osoitteesta: 
https://www.voimistelu.fi/fi/L%C3%B6yd%C3%A4-voimistelu/Rytminen-voimistelu/Kilpailu/Materiaalit 

Lomakkeeseen kirjattava huolellisesti tuomarin yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti), tuomarikortin 
taso sekä kaikki muut ilmoittautumisessa pyydetyt tiedot. Mikäli aikataulusyistä tuomareita vaihdetaan 
ilmoittautumisen päätyttyä, on vaihdoista ilmoitettava kilpailujärjestäjälle 3 vrk sisällä lopullisen 
kilpailuaikataulun julkistamisesta. Myös varjotuomarit ilmoitetaan samalla kaavakkeella kuin tuomarit. 

Arvit: 

Seurojen tulee ilmoittaa kilpailussa käytettävissä olevia arveja seuraavan ohjeistuksen mukaan: 

Rytminen voimistelu: 

1-8 osallistujaa: vähintään 1 arvi 
9 tai enemmän osallistujia: vähintään 2 arvia 

Joukkuevoimistelu:  

1-2 joukkuetta: vähintään 1 arvi  
3 joukkuetta tai enemmän: vähintään 2 arvia  

Tuomarisakkomaksu tulee maksaa, jos arveja ei ilmoiteta edellä mainitun velvoitteen mukaisesti.  
Tuomarisakkomaksun suuruus on 100 € / puuttuva arvi. 

Arvit tulee ilmoittaa 2.11. mennessä osoitteeseen: kilpailut@elisevantaa.fi 

Myöhästymissakko (voimassa 1.8.2018 alkaen) 

Mikäli tuomari-ilmoittautumista ei tehdä ajoissa virallisen ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä, vaan 
ilmoittautuminen tehdään myöhässä, tulee seuran maksaa myöhästymismaksu 50€. 

MUSIIKIT: 

Musiikit tulee lähettää 9.11.2018 mennessä sähköisesti mp3-muodossa osoitteeseen: 
musiikit@elisevantaa.fi. 

Musiikit tulee nimetä muotoa: 

SUKUNIMI_ETUNIMI_SEURA_VÄLINE_LUOKKA/IKÄSARJA  
JOUKKUEEN NIMI_SEURA_VÄLINE_SARJA 
DUON/TRION NIMI_SEURA_VÄLINE_SARJA 

Voimistelijoilla tulee olla myös omat varamusiikit mukana kilpailuissa CD-R-levyllä. (Levyyn tulee merkitä 
selkeästi voimistelijan/joukkueen nimi, seura ja väline. Pyydämme voimistelijoita ja valmentajia 
ystävällisesti tarkistamaan CD-levyjen kunnon.) 

LISENSSIT: 

Kaikilla osallistujilla tulee olla voimassa oleva kilpailulisenssi tai Stara – lisenssi. Ilman voimassaolevaa 
lisenssiä ei voi kilpailla. Vakuutuksettoman lisenssin omaavien tulee varmistua siitä, että kilpailijalla on 
voimassa oleva vakuutus, joka kattaa ko. kilpailutoiminnan. Kilpailijoita ei ole vakuutettu järjestävän seuran 
puolesta. Huom! Syksyllä 2016 uusitun lisenssijärjestelmän mukaan myös kaikilla tuomareilla ja 
valmentajilla on oltava lisenssi. 

https://www.voimistelu.fi/fi/L%C3%B6yd%C3%A4-voimistelu/Rytminen-voimistelu/Kilpailu/Materiaalit


 
 

Voimistelu- ja urheiluseura ELISE - Vantaa ry. 
    

 
Kotisivut: www.elisevantaa.fi ja sähköpostiosoite: elisevantaa@elisevantaa.fi 

TILAT 

Alakerrassa sijaitsevat pukuhuoneet on nimetty seuroittain. Järjestävä seura ei vastaa mahdollisesti 
kadonneista tavaroista.  

PÄÄSYLIPUT  

1 pv               Aikuiset 10€  
1 pv               Lapset 5€ (alle 12v.) Sylilapset ilmaiseksi. 

Kilpailupaikalla on herkullinen puffet sekä tuotemyyntiä.  

Maksuvälineenä kortti tai käteinen.  

AIKATAULUT: 

Aikataulu julkaistaan kisapalvelussa sekä Voimistelu- ja urheiluseura Elise -Vantaan nettisivulla ja 
lähetetään seurojen yhteyshenkilöille ilmoittautumisajan päätyttyä, viimeistään kaksi viikkoa ennen 
kilpailua. Lauantaina 24.11. järjestetään joukkueiden SM-kilpailu sekä pre-nuorten joukkuekilpailu ja 
alustavan suunnitelman mukaan sunnuntaina 25.11. järjestetään duo/trio-kilpailu sekä STARA-tapahtuma. 

TIEDUSTELUT:  

kilpailut@elisevantaa.fi 

Lämpimästi tervetuloa! 

www.elisevantaa.fi 

 
 
  

http://www.elisevantaa.fi/

