
       

TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA 

VÄLINEMESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 

 

Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2017 
Tuomarivelvoite 11.03.2018 

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 TUL:n voimistelu- ja tanssijaostolta kirjallisesti 

edellisen vuoden maaliskuun viimeiseen päivään mennessä. 

Valituksi tulleen seuran kanssa tehdään järjestämissopimus. 

 

Mestaruuskilpailut järjestetään keväällä vapaavoimistelusarjoissa ja syksyllä välinesarjoissa. 

1.2. Kilpailukutsu 

Järjestävä seura julkaisee kilpailukutsun vähintään  10 viikkoa ennen kilpailuja.  

Kutsu julkaistaan järjestävän seuran kisasivuilla  ja se toimitetaan voimistelu ja tanssijaostolle 
julkaistavaksi TUL-nettisivuilla .Lisäksi se julkaistaan mielellään myös  Voimisteluliiton 
Kisapalvelussa 
 Kilpailukutsussa tulee mainita:  

- järjestävän seuran tai seurayhtymän nimi 

- kilpailuaika ja paikka 

- kilpailusarjat 

- milloin ilmoittautumisaika alkaa ja päättyy 

- osanottomaksun suuruus, maksuyhteystiedot  sekä  mihin mennessä maksut tulee  maksaa 

- osallistujarajoitus, mikäli osallistujamäärien rajoituksia on asetettu 
- tuomarivelvoitteet sekä sakko puuttuvasta tuomarista  

- kilpailualueen koko, materiaali ja väri 

- kilpailumusiikin muoto ja toimitustapa/-osoite  

- maininta mahdollisesta vakuutuksesta 

- yhteystiedot, joista saa ennakkotietoja 

- linkki järjestävän seuran kisasivuille 
 
 



1.3. Kilpailusarjat 

Voimassa olevien Suomen Voimisteluliiton harraste- ,kilpa ja mestaruus-sääntöjen mukaan. 
Ja sarjat yli 25–vuotiaat  ja yli 35-vuotiaat TUL:n omien  sääntöjen mukaisesti sekä Taitosarja 
alle 12 v. näiden sääntöjen mukaan 
 Kaikissa yli 14-vuotiaiden sarjoissa on voimassa yhdistämismahdollisuus. Jos sarjassa on     
 alle 4 joukkuetta voidaan sarja yhdistää lähimmän ikärajan kanssa  samaan sarjaan. 

1.4. Osanotto-oikeus 

TUL:n joukkuevoimistelukilpailut ovat avoimet kaikkien urheiluseurojen joukkueille.  
Järjestäjä voi rajoittaa  harraste - ja kilpasarjojen yli 12 v sarjoissa osallistujien määrää 
sopimalla asiasta TUL:n voimistelu  ja tanssijaoston kanssa . 
 

1.5. Ilmoittautuminen 

 Joukkueen on ilmoittauduttava kilpailuun kilpailukutsussa ilmoitettuna aikana . 

Ilmoittautuminen tehdään kilpailusarjoissa kilpailukutsun mukaisesti.  
Taitosarjaan , yli 25 v- ja yli 35 v-sarjaan ilmoittaudutaan oheisella lomakkeella sähköpostitse 
järjestäjän ilmoittamaan osoitteeseen   

                                                                                                                          
Joukkue voi ilmoittautua joko  harraste- ,kilpa- tai mestaruussarjaan. 
Joukkueen tekemä valinta Suomen Voimisteluliiton kilpailuissa ei rajoita sarjavalintaa TUL:n 
mestaruuskilpailuissa. 
 
Jälki-ilmoittautumisen takaraja on kaksi viikkoa ennen kisojen alkua. Jälki-ilmoittautuneiden 
suorituspaikka on sarjojensa ensimmäisenä. Jälki-ilmoittautuneilta peritään korotettu 
kaksinkertainen osallistumismaksu. 
 

1.6. Ilmoittautumisen peruutus 

Mikäli joukkue peruuttaa osallistumisensa 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 yhteistyössä 
järjestävän seuran tuomarivastaavan kanssa .Tuomarivalinnoissa noudatetaan näissä 
säännöissä määriteltyjä tuomaripätevyyksiä  . 

 Ennen kilpailuja valituille tuomareille järjestetään tuomarikokous. 

Tuomarit arvotaan tuomaripaneeleihin tuomarikokouksessa ennen alku- ja loppukilpailun 
alkua. Ylituomarit  nimetään yleensä etukäteen. 

Tuomaripaneelit muodostetaan  mahdollisimman edustavasti osallistuvat seurat sekä 
kilpailun kulku huomioiden. 

Kilpailujoukkueen valmentaja ja ohjelman laatija eivät voi toimia tuomarina sarjassa, jossa 
hänen joukkueensa tai ohjelmansa kilpailee. 

Tuomaristo päättää loppukilpailuun pääsevien joukkueiden määrän. 

 

2.1.1 Tuomarivelvoite 

 Seurojen tulee ilmoittaa kilpailuihin tuomareita seuraavasti: 

 1-3 joukkuetta: 1 tuomari  
 4-6 joukkuetta: 2 tuomaria  
 7 ja yli:              3 tuomaria 

 
Ilmoitettu tuomari tulee olla käytettävissä molempina kilpailupäivinä. 
 
Poikkeukset: Kilpailujen  järjestävän seuran kohdalla voidaan velvoitteista  tehdä poikkeus 
sopimalla asiasta voimistelu- ja tanssijaoston kanssa . Seuran ensimmäisenä 
osallistumisvuonna tuomarivelvoite ei  ole voimassa. 
 
Tuomariluokat : 
Ilmoitettavien tuomarien luokka on vähintään  
- alle 14 v sarjoihin luokka 2  
- yli  14 v sarjoihin  luokka 1  
 
Taitosarja  ei ole kilpailusarja eikä velvoitetta ole.         

2.1.2. Tuomarisakko 

Tuomarisakon suuruus on  250,- / puuttuva tuomari. 
Sakko aiheutuu myös, jos seura ei ole ilmoittanut riittävää määrää tuomareita järjestäjän 
ilmoittamaan määräaikaan mennessä . 
Tuomarisakon  seuralta laskuttaa  TUL:n voimistelu- ja tanssijaosto  
 
 



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. Taitosarja alle 12 v. 

Taitosarjan ohjelma on vapaavalinnainen .  

Alle 12-vuotiaat esiintyvät piirin ja TUL:n liiton vapaa- ja välinemestaruuskilpailujen 
yhteydessä.  Joukkueen suorituksesta annetaan kirjallinen palaute. Arvioinnissa käytetään  

TUL:n taitosarjan arviointilomakkeita                      
Kaikki joukkueet palkitaan järjestäjän päättämällä mitalilla - ei kuitenkaan  TUL:n 
mestaruusmitalilla. Sarjassa ei jaeta parhaan ohjelman palkintoa. 
 
 
3.1.2   8-10 vuotiaat  
 
Keväällä kilpaillaan vapaaohjelmalla ja syksyllä välineohjelmalla       
 
Sarjassa on sekä piirin että liiton kilpailuissa  yksi näyttö. Joukkueet sijoitetaan kategorioihin 
voimassa olevien Suomen Voimisteluliiton sääntöjen mukaan. 
Kaikki osallistujat palkitaan samanlaisin mitalein . Lisäksi voidaan antaa 2-4 kunniamainintaa 
tuomariston päätöksen mukaisesti. 
Järjestävä seura vastaa mitalien  hankkimisesta . Mitalit jaetaan kilpailevalle joukkueelle, 
valmentajalle ja koreografille (yhteensä enintään 15 mitalia). 
 

3.1.3. 10-12-vuotiaat 

Keväällä kilpaillaan vapaaohjelmalla ja syksyllä välineohjelmalla. 

Sarjassa on sekä piirin että liiton kilpailuissa yksi näyttö. Tulokset ilmoitetaan voimassa 
olevien Suomen Voimisteluliiton sääntöjen mukaan . 
Sarjasta pääse esiintymään loppukilpailuihin tuomarien päättämä määrä joukkueita.  

Liiton kilpailuissa kolmelle  parhaalle joukkueelle jaetaan kultainen TUL:n mestaruusmitali 

Piirin kilpailuissa kolmelle parhaalle jaetaan kultainen piirin mestaruusmitali. 



 

 

3.1.4. 12-14-vuotiaat 

Sarjassa kilpaillaan harraste-, kilpa- ja mestaruussarjoissa.  Arviointi ja palkitseminen tehdään 
Suomen Voimisteluliiton sääntöjen mukaan. 
Keväällä kilpaillaan vapaaohjelmalla ja syksyllä välineohjelmalla. 
 
Mestaruussarjassa joukkueet saavat pistetuloksen . 
Harraste- ja kilpasarjassa tulokset ilmoitetaan voimassa olevien Suomen Voimisteluliiton 
sääntöjen mukaan . 
 

Piirin kilpailuissa vain yksi näyttö, liiton kilpailuissa alku ja loppukilpailu. 

Kaikissa sarjoissa palkitaan tuloksen perusteella kolme parasta joukkuetta (kulta, hopea, 

pronssi)  

 

3.1.5. Yli 14 v. sarjat 

Kilpailut järjestetään harraste-, kilpa- ja mestaruussarjoissa. 
Keväällä kilpaillaan vapaaohjelmalla ja syksyllä välineohjelmalla. 
 
Yli 16-vuotiaiden mestaruussarjan joukkueet kilpailevat sekä keväällä että syksyllä 
vapaaohjelmalla. 

Piirin kilpailuissa vain yksi näyttö, liiton kilpailuissa alku ja loppukilpailu. 

 
 Joukkueet arvioidaan voimassa olevien Suomen Voimisteluliiton sääntöjen mukaan, kolmelle     
 parhaalle jaetaan  mestaruusmitalit (kulta, hopea ja pronssi). 
 

3.1.6. Sarja yli 25-vuotiaat ja yli 35-vuotiat  (omat säännöt  4.8.2016) 

Ohjelma on vapaavalintainen. Kilpailuun voi osallistua joko vapaa- tai välineohjelmalla 

Sarjojen kolme parasta palkitaan järjestäjän päättämällä mitalilla.   

Sarjassa voidaan myös jakaa  kunniapalkinto parhaasta ohjelmakokonaisuudesta   

       
 
3.1.7. Muu palkitseminen 
 
Parhaan ohjelman palkinto jaetaan TUL:n mestaruuskilpailuissa harraste-, kilpa- ja 
mestaruussarjoissa alkaen  sarjasta 8-10 v  (ei taitosarja  alle 12 v) . 
 Kaikissa  yli 14 vuotiaiden  mestaruussarjoissa  , kilpasarjoissa 
 ja harrastesarjoissa   jaetaan vain yksi  parhaan ohjelman palkinto   
 
Kilpailujen järjestäjä hankkii palkinnot. 
Tuomarit määrittelevät palkintojen saajat neuvottelemalla tai laskemalla sijalukupisteet 
Koreografian suora kopiointi voi aiheuttaa parhaan ohjelman palkinnon menettämisen myös 
jälkikäteen. 
 
Kilpailujen järjestäjä voi harkita jakaa erityispalkintoja tai kunniamainintoja . 
 
 



3.2. Suoritusjärjestys 

Järjestäjä arpoo alkukilpailun suoritusjärjestyksen ennen kilpailua. 

Loppukilpailun suoritusjärjestys arvotaan kilpailujen johtajan valvonnassa. 

3.3. Mitalit 

Järjestäjä kustantaa mitalit. 

8-10 v-sarjassa  ja mestaruussarjoissa  mitaleja jaetaan kilpailevalle kokoonpanolle enintään 
15 mitalia / joukkue, joista 8 kaiverrettuina . 
 
Harraste- ja kilpasarjan mitalit ovat samat kuin mestaruusmitalit, jaettavien mitalien määrä on 
enintään 15 mitalia/ joukkue. Mitalit  jaetaan kaivertamattomana. 
Sarjatiedot ilmoitetaan mitalin kääntöpuolella olevassa tarrassa. 
 
 

3.4. Toimitsijat 

Järjestät varaavat kilpailuun riittävän määrän toimitsijoita eri tehtäviin. Näitä ovat mm. 
pistelasku, tulospalvelu,  pöytäkirjojen tulostus, kuulutus, musiikinkäyttö, ajanotto, pistelähetit, 
tiedotus, joukkueiden ohjaaminen suorituspaikalle jne.  
Kilpailujen johtajana toimivalla henkilöllä ei tule olla määriteltyä tehtävää vaan hän huolehtii 
kisojen sujumisesta jokaisella osa-alueella . 
 
 

3.5. Tulokset ja pöytäkirjat 

Kilpailujen tulokset julkaistaan Kisapalvelussa ja järjestävän seuran kilpailusivuilla 

ylituomarien pöytäkirjojen tarkastuksen ja hyväksynnän jälkeen.  

Järjestävän seuran tulee hoitaa tulokset liiton tiedottajalle   ja toimittaa pöytäkirjat TUL:n 
joukkuevoimistelusta vastaavalle henkilölle  viimeistään kahden viikon kuluttua kilpailuista. 
 


