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KILPAILUKUTSU 

 
 

JOUKKUEVOIMISTELUN TUL:N AVOIMET MESTARUUSKILPAILUT – 
TERVETULOA! 

 
Aika  

27.-28.4.2019 
 

Paikka 

Kupittaan palloiluhalli, Lemminkäisenkatu 32 a, 20520 Turku 
 

Järjestäjät 
Turun Pyrkivän voimistelujaosto ja TUL 

 

Kilpailusivut 
https://www.joukkuevoimistelu.com/tapahtumat/joukkuevoimistelun-tul-n-mestaru/  
 

Kilpailusarjat 
Taitosarja alle 12-vuotiaat 
8-10-vuotiaat 
10-12-vuotiaat  
SM-sarja 12-14-vuotiaat 
SM-sarja nuoret 14-16-vuotiaat 
SM-sarja naiset yli 16-vuotiaat 
Kilpasarja 12-14-vuotiaat 
Kilpasarja 14-16-vuotiaat 
Kilpasarja 16-20-vuotiaat 
Kilpasarja yli 18-vuotiaat 
Harrastesarja 12-14-vuotiaat 
Harrastesarja 14-16-vuotiaat 
Harrastesarja yli 16-vuotiaat  
Yli 25-vuotiaat 
Yli 35-vuotiaat 
Yli 45-vuotiaat 
 
Kaikki kilpailusarjat ovat avoimia ja niihin voivat osallistua kaikkien seurojen joukkueet.  
 
Kaikissa yli 14-vuotiaiden sarjoissa on voimassa yhdistämismahdollisuus. Jos sarjassa on alle neljä 
joukkuetta, voidaan sarja yhdistää lähimmän ikärajan kanssa samaan sarjaan. 
 
Yli 12-vuotiaiden SM-, kilpa- ja harrastesarjoissa järjestetään sekä alku- että loppukilpailu. Loppukilpailuun 
valitaan joukkueita tuomareiden valitsema määrä, jonka tuomaristo päättää alkukilpailujen päätteeksi. 
 
Sarjoissa yli 25-vuotiaat, yli 35-vuotiaat ja yli 45-vuotiaat on yksi näyttö. 
 
10-12-vuotiaiden sarjassa tuomariston valitsema määrä joukkueita pääsee esiintymään sunnuntaina.  

https://www.joukkuevoimistelu.com/tapahtumat/joukkuevoimistelun-tul-n-mestaru/


                                                                                                             

 
Turun Pyrkivä • voimistelujaosto • www.joukkuevoimistelu.com 

 
 
 
Aikataulu  

Lopulliset aikataulut suoritusjärjestyksineen päivitetään kilpailujen nettisivuille 18.4. mennessä.  
 

Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen tapahtuu 29.3.2019 mennessä Hoika-järjestelmän kautta. Jälki-ilmoittautuminen jatkuu 5.4. 
saakka. 
 

Osallistumismaksu 

Osallistumismaksu TUL:n jäsenseuroille on 120,00 € / joukkue, muille 140,00 € / joukkue. Jälki-
ilmoittautumisissa maksu kaksinkertaistuu. 
 
Osallistumismaksu maksetaan Turun Pyrkivän voimistelujaoston tilille FI95 3131100 1979818. Lasku 
muodostuu automaattisesti ilmoittautumisten yhteydessä. 
 
Osallistumisen voi perua varsinaisen ilmoittautumisajan aikana ilman lisäkuluja. Peruutuksista ajalla 
30.3.-5.4. palautetaan osallistumismaksu, josta vähennetään 15,00 €:n toimistomaksu. Tämän jälkeen 
tapahtuvista peruutuksista ei makseta palautuksia ja osallistumismaksu tulee maksaa kokonaan. 
 

Säännöt 
Kilpailuissa noudatetaan voimassa olevia TUL:n kilpailu- ja kurinpitosääntöjä sekä lajin kilpailusääntöjä.  
 

Kilpailualue 

13 m x 13 m vaalea joukkuevoimistelumatto. 
 

Vakuutus ja kilpailulupa 
Kilpailijoilla tulee olla lisenssiin kuuluva vakuutus tai oma urheilutapaturmavakuutus. Kilpailijoita ei ole 
vakuutettu järjestäjien toimesta.  
 

Tuomarivelvoite 

2-3 joukkuetta: 1 tuomari 
4-6 joukkuetta: 2 tuomaria 
7 tai enemmän joukkueita: 3 tuomaria 
Sakko puuttuvasta tuomarista on 250,00 € / tuomari.  
 

Tuomareiden ilmoittautuminen 

Tuomarit ilmoitetaan seuran nettisivuilta löytyvällä lomakkeella 29.3. mennessä.  
 

Ruokailu ja majoitus 
Ruokailu- ja majoituspaketit päivitetään kilpailusivuille 28.2. mennessä. Ruokailut sekä koulumajoitukset 
varataan suoraan kilpailusivujen kautta. 
 

Musiikki 
Joukkueen kilpailumusiikki lähetetään etukäteen osoitteeseen musiikit@joukkuevoimistelu.com. Musiikit 
tulee toimittaa 29.3. mennessä. 
 

Lisätietoja 
Turun Pyrkivän voimistelujaoston toimisto, kilpailut@joukkuevoimistelu.com 
Puhelin 044 230 7199, ma-ke klo 12-14.00 
www.joukkuevoimistelu.com 
 
 

TERVETULOA! 
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