
 
      
 
 

 

  

Kilpa-aerobicin arvokilpailujen valintakriteerit 2023  

 

EM-kilpailut 17-19.11.2023, Antalya (TUR)  

Näyttöaika EM-kilpailuihin on 1.4-6.5.2023  

EM-kilpailuihin voi antaa näytön kevään kotimaisissa kilpailuissa pois lukien SM-alkukilpailu.   

 1. karsinta: 1.4.2023 Keravan voimistelijat  

2. karsinta: 15.4.2023 Valkeakosken voimistelijat  

3. karsinta: 22.4.2023 Turun Urheiluliitto  

4. karsinta: 6.5.2023 Yhteiset SM-kilpailut finaali, Tampere (Huom! Ei koske aerodanceja) 

 

1. Pisterajan ylitys on valinnan ensisijainen kriteeri.  

2. Voimistelija voi saada ranking-pisteitä kahdesta parhaasta kilpailustaan. Pisterajan 

saavuttamista voi tavoitella kaikissa yllä mainituissa kilpailuissa.   

3. Ranking-pisteet jaetaan ensimmäiselle kahdeksalle riippumatta siitä, onko pisteraja ylitetty. 

Rankingpisteet ovat seuraavat: 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1  

4. Urheilija ei ole velvollinen osallistumaan tiettyyn määrään karsintakilpailuja, mutta 

osallistumatta jättäminen voi vaikuttaa yhteenlaskettuihin rankingpisteisiin.   

5. Kilpailuihin lähetettävät urheilijat valitaan pisterajan ylittäneistä urheilijoista rankingin 

perusteella. 

6. Tasapistetilanteessa SM-kilpailun finaali ratkaisee (Pisteiden ollessa tasan sijoitus ratkaistaan 

Tie Break- säännön avulla). 

   

 

 

 



 
      
 
 

 

  

Kilpailuihin lähetetään urheilijoita seuraaviin sarjoihin:   

JUN IW 0-2  

JUN IM 0-1  

JUN MP 0-1  

JUN TR 0-2  

JUN GR 0-1  

JUN AD 0-1  

SEN IW 0-2  

SEN TR 0-2  

SEN GR 0-1  

SEN AD 0-1  

 

Saavutettavat pisterajat:  

JUN IW 18.700  

JUN IM 18.700  

JUN MP 18.500  

JUN TR 18.300  

JUN GR 18.100  

JUN AD 16.500  

   

SEN IW 19.400  

SEN TRIO 19.000  



 
      
 
 

 

  

SEN GR 18.800  

SEN AD 16.800  

   

YLEISTÄ  

Edustusjoukkue:  

Kilpa-aerobicin edustusjoukkue muodostetaan kilpailukohtaisesti arvokilpailukriteereiden 

mukaisesti. Urheilijoiden tuet tarkentuvat myöhemmin, mutta pääasiassa tuet kohdistuvat yli 18-vuotiaiden 

sarjoihin. Aerodance-sarjat kaikissa ikäluokissa ovat omakustanteiset perustuen kilpailujärjestelmän 

linjauksiin. 

Valmentajien valintakriteerit: 

EM-kilpailuihin lähetetään edustusjoukkueelle 100% tuella yksi valmentaja.  

Valmentaja valitaan siitä seurasta, josta on eniten kilpailuihin lähetettäviä yli 18-vuotiaiden sarjojen 

kilpailuohjelmia. Mikäli kilpailuohjelmia on yhtä paljon useammalla seuralla, lähetetään valmentaja siitä 

seurasta, josta edustusjoukkueessa on eniten yli 18-vuotiaita urheilijoita (Esim. ryhmä 5 henkilöä, joukkue 3 

henkilöä.) Seura saa itse nimetä kilpailuihin lähetettävän valmentajan.  

Muiden yli 18-vuotiaiden sekä kaikkien 15-17-vuotiaiden valmentajien lähteminen kilpailuihin on 

omakustanteista. 

Vastuullisuus edustusjoukkueessa 

Terveellisen ja turvallisen toimintaympäristön toteutuminen Voimisteluliiton huippu-urheilutoiminnassa 

varmistetaan urheilijoiden, valmentajien, asiantuntijoiden ja lajijohdon yhteistyöllä, tiiviillä ja avoimella 

vuorovaikutuksella ja kehittämällä yhdessä lajikulttuuria. Voimisteluliiton vastuullisuustyötä ohjaavat Reilu 

peli – urheiluyhteisön eettiset periaatteet, Urheiluyhteisön yhteinen vastuullisuusohjelma 2020-2024, 

Voimistelun eettiset periaatteet (2020) sekä Voimistelun vastuullisuusohjelma (2019). Voimisteluliiton arvot 

ovat vastuullisesti, sisukkaasti, arvostaen ja yhdessä.    

Kaikki valittavat valmentajat vastuullisuuskoulutuskokonaisuus:  

Puhtaasti paras - verkkokoulutus  

Reilusti paras - verkkokoulutus  

Et ole yksin - verkkokoulutus  

Olympiakomitean vastuullinen valmentaja – verkkokoulutus  



 
      
 
 

 

  

(tuomareilta edellytämme lisäksi Voimisteluliiton tuomareiden vastuullisuuskoulutuksen – verkkokoulutus)  

Ja kaikki valittavat urheilijat vastuullisuuskoulutuskokonaisuus:  

Puhtaasti paras - verkkokoulutus  

Reilusti paras - verkkokoulutus  

Et ole yksin - verkkokoulutus  

Häirintä urheilussa - verkkokoulutus  

 

Kokoonpanojen muutokset:  

Karsintojen aikana voi kokoonpanoista vaihtaa urheilijoita seuraavasti:   

1 voimistelijan muutos triossa -> katsotaan samaksi kokoonpanoksi.  

1-2 voimistelijan muutos ryhmässä -> katsotaan samaksi kokoonpanoksi.   

1-3 voimistelijan muutos Aerodance-kokoonpanossa -> katsotaan samaksi kokoonpanoksi.   

LAR:n vahvistamien urheilijavalintojen jälkeen voi kokoonpanoista vaihtaa urheilijoita seuraavasti:  

1 voimistelijan muutos triossa -> katsotaan samaksi kokoonpanoksi.  

1-2 voimistelijan muutos ryhmässä -> katsotaan samaksi kokoonpanoksi.   

1-3 voimistelijan muutos Aerodance-kokoonpanossa -> katsotaan samaksi kokoonpanoksi.   

- Trioissa vähintään kahden voimistelijan kolmesta on pysyttävä samoina sekä karsinnoissa että 

valinnan jälkeisessä lopullisessa kilpailukokoonpanossa. 

 - Ryhmissä kolmen voimistelijan viidestä on pysyttävä samoina sekä karsinnoissa että valinnan 

jälkeisessä lopullisessa kilpailukokoonpanossa.  

- Sairaus- ja poikkeustapauksissa ja perustellusta syystä lajin kehittämisryhmä LAR arvioi 

kokoonpanojen suuremmat vaihdokset tapauskohtaisesti. 

Jos urheilija luopuu maajoukkuepaikastaan, voi lajin kehittämisryhmä LAR nostaa mukaan seuraavan 

urheilijan karsintojen ranking-listalta maajoukkueeseen. Lajin asiantuntijaryhmä valitsee varaurheilijat, ja 

myös heidän tulee täyttää valintakriteerit.   



 
      
 
 

 

  

Lajin kehittämisryhmä LAR pidättää oikeuden muutoksiin ja esimerkiksi sairastumis- ja 

loukkaantumistapauksissa tilanne katsotaan tapauskohtaisesti Suomen parhaan menestyksen saavuttamiseksi 

ko. kisassa.   

 


