
TUL:n joukkuevoimistelun avoimet välinesarjojen mestaruuskilpailut 7. – 8.12.2019 

 
JÄRJESTÄJÄ 
Rantaperkiön Isku järjestää TUL:n joukkuevoimistelun avoimet välinesarjojen mestaruuskilpailut 7-8.12. 

Hervannan vapaa-aikakeskuksessa, Tampereella.  

KILPAILUPAIKKA JA -AIKA  
Hervannan vapaa-aikakeskus Lindforsinkatu 5, 33720 Tampere 7.-8.12. lauantai ja sunnuntai  
 

KILPAILUSARJAT  

VÄLINESARJAT  VAPAASARJAT  HARRASTESARJAT TAITOSARJAT  
8-10v.    12-14v SM  12-14v                               alle 12v. 
10-12v                                         14-16v SM                                 14-16v                                        (kirjallinen palaute) 
12-14v SM                                  yli 16v SM                                  yli 16v  
12-14v Kilpa                                                                                      yli 25v  
14-16v Kilpa                                                                                      yli 35v   
16-20v Kilpa                                                                                      yli 45v  
yli 18v Kilpa  

Huom! Kaikissa  yli 14-vuotiaiden sarjoissa on voimassaoleva yhdistämismahdollisuus. Jos sarjassa on alle 4 
joukkuetta voidaan sarja yhdistää lähimmän ikärajan kanssa samaan sarjaan. Jos toisessa sarjassa on 2 
joukkuetta tai vähemmän, sarjat yhdistetään, vaikka toisessa olisi enemmänkin osallistujia. 

Järjestäjä pidättää oikeuden yhdistää saman säännön mukaisesti myös yli 25-vuotiaiden sarjat. 

Yli 25v, yli 35v ja yli 45v sarjoilla omat säännöt. 

Kaikki kilpailusarjat ovat avoimia, joten tapahtumaan ovat tervetulleita myös muiden kuin TUL:n kuuluvien 
seurojen joukkueet. 

KILPAILUALUE  
Alustana 13x13m vaalea voimistelumatto.  
 
ILMOITTAUTUMINEN   

Ilmoittautuminen avautuu 9.10.2019 ja sulkeutuu maanantaina 4.11.2019. 
Ilmoittautuminen tapahtuu TUL kisanetin kautta: https://tul.kisanet.fi/#/  
Taitosarjan ja aikuisten harrastesarjojen (yli25, yli35 ja yli45) ilmoittautuminen tapahtuu myös 
https://tul.kisanet.fi/#/  kautta. 
 
ILMOITTAUTUMISMAKSU  
Ilmoittautumismaksu on 120€/joukkue TUL:n jäsenseurat ja 140€/joukkue muut seurat.  
Ilmoittautumismaksu maksetaan Rantaperkiön Iskun tilille FI66 1146 3001 1455 61 

15.11. mennessä. Viestikenttään tulee kirjoittaa seuran ja joukkueiden nimet, joita maksu koskee. Mikäli 
ilmoittautumismaksua ei ole maksettu, ei kilpailuun voi osallistua.  
Osallistumisen peruuntuessa järjestävä seura palauttaa ilmoittautumismaksun vain lääkärintodistusta 

vastaan.  

TUOMARIT  
Seurojen tulee ilmoittaa kilpailussa käytettävissä olevia tuomareita TUL:n kilpailusääntöjen mukaan:  
2-3 joukkuetta: vähintään 1 tuomari  
4-6 joukkuetta: vähintään 2 tuomaria  
7 ja yli joukkuetta: vähintään 3 tuomaria  
Jos seuran tuomarivelvoite on kaksi (2) tuomaria tai enemmän, tulee vähintään yhden (1) ilmoitetun 
tuomarin olla ylituomarikelpoinen. Taitosarjaan ilmoittautuvien joukkueiden osalta riittää yksi 
tuomari/seura, joka pystyy arvioimaan taitosarjan suoritukset.   

https://tul.kisanet.fi/#/
https://tul.kisanet.fi/#/


TUL:n voimistelu- ja tanssijaosto laskuttaa osallistuvalta seuralta tuomarisakon (250€/puuttuva tuomari), 
mikäli tuomareita ei ilmoiteta edellä mainitun velvoitteen mukaisesti. Tuomarit/taitosarjan tuomarit tulee 
ilmoittaa 4.11. mennessä https://tul.kisanet.fi/#/  kautta. 
Mikäli seuran joukkueita osallistuu kaksipäiväiseen kilpailuun, tulee Ilmoitetun tuomari olla käytettävissä 

molempina kilpailupäivinä. 

SÄÄNNÖT  
Kilpailuissa noudatetaan Voimisteluliiton ja TUL:n joukkuevoimistelun voimassa olevia sääntöjä. 
Voimisteluliiton jv-säännöt 
TUL jv-säännöt 
TUL säännöt yli 25, yli 35 ja yli 45 sarjat 

TUL voimistelu ja tanssijaosto  pitää itsellään oikeuden tarvittaessa rajata kilpailevien joukkueiden määrää 
ilmoittautumisjärjestyksen mukaisesti. 

MUSIIKKI  
Musiikit tulee lähettää ilmoittautumisen yhteydessä https://tul.kisanet.fi/#/  kautta 
4.11. mennessä. Tiedostot tulee olla MP3-muodossa ja seuraavasti nimettynä: sarja_joukkue_seura_väline.  
Joukkueita pyydetään ottamaan varamusiikki mukaan kilpailuun USB-muistitikulla.  

VAKUUTUKSET  
Kilpailijoita ei ole vakuutettu järjestävän seuran puolesta.  
 
AIKATAULU  
Aikataulut julkaistaan https://tul.kisanet.fi/#/  ja lähetetään seurojen yhteyshenkilölle ilmoittautumisajan 
päätyttyä. 
Kaikissa yli 12-vuotiaiden sarjoissa (pois lukien yli 25v, yli 35v ja yli 45v harrastesarjat) järjestetään sekä 

alku- että loppukilpailut. Alkukilpailut käydään lauantaina ja loppukilpailut sunnuntaina. Harjoitukset 

järjestetään mahdollisuuksien mukaan. 

Loppukilpailuun valitaan tuomareiden päättämä määrä joukkueita. Lisäksi 10-12v sarjasta loppukilpailuun 

pääsee esiintymään tuomareiden päättämä määrä joukkueita.   

Alustavana suunnitelmana on että, harrastesarjan yli 25v, yli 35v ja yli 45v joukkueet kilpailevat 

sunnuntaina. Taitosarjan ja 8-10v joukkueiden kilpailu päivä päätetään ilmoittautumisajan päätyttyä. 

RUOKAILU 
Kilpailussa on seuraavat ruokailumahdollisuudet: 
aamupala (la ja su) 
lounas (la ja su)   
Lisätietoja myöhemmin. 

MAJOITUS 
Tarjoamme mahdollisuutta koulu- sekä hotellimajoitukseen. Lisätietoja myöhemmin. 
 
TIEDUSTELUT  
Rantaperkiön Isku toimisto 
Johanna Ojajärvi 
p. 045 207 5377 
rantaperkionisku.kilpailut@gmail.com 
 

Tervetuloa Tampereelle!   
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