INFOKIRJE

TANSSILLINEN VOIMISTELU
TERVETULOA VALMENNUSRYHMÄÄN!
Tässä infossa kerrotaan seuran tanssillisen voimistelun valmennusryhmien toimintaan liittyvistä asioista.
TANSSILLINEN VOIMISTELU
Tanssillinen voimistelu on tanssin ja voimistelun yhdistävä, suomalaiseen naisvoimisteluun pohjautuva
laji, joka liikuttaa suurta joukkoa suomalaisia nuoria ja varttuneempiakin naisia. Tanssillisen voimistelun
moni-ilmeisyys tarjoaa sekä harrastajille että ohjaajille runsaasti vaihtoehtoja ja haasteita. Lajia on
mahdollisuus harrastaa kevyesti tai tavoitteellisemmin, ja harrastamisen lisäksi tarjolla on erilaisia
mahdollisuuksia esiintymiseen ja kilpailemiseen.
TANSSILLINEN VOIMISTELU JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJOISSA
Järvenpään voimistelijat tarjoaa laadukasta, monipuolista, suunnitelmallista ja tavoitteellista harjoittelua
tanssillisen voimistelun joukkueissa koulutettujen ja kokeneiden valmentajien johdolla. Ikäryhmästä
riippuen opetellaan voimistelun perustaitoja tai jo vaikeampia lajin hienouksia.
VOIMISTELIJAN POLUT
Taulukossa on kuvattu voimistelijan voimistelupolut esivalmennuksesta yli 14v valmennusryhmiin
saakka.
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HARJOITTELU VALMENNUSRYHMISSÄ
Harjoituksissa harjoitellaan voimistelun perustaitoja, lajitaitoja ja lajiliikkeitä sekä kehitetään fyysisiä
ominaisuuksia (mm. liikkuvuutta, nopeutta, voimaa). Lisäksi harjoituksissa opetellaan, harjoitellaan ja
hiotaan kilpailuohjelmia. Valmennusryhmien harjoittelu sisältää myös pelejä, leikkejä ja ulkoilua
perusliikuntataitojen kehittämiseksi ja liikuntamäärän lisäämiseksi. Lasten tulisi liikkua vähintään kolme
tuntia päivässä.
Harjoituksiin tulee laittaa ihonmyötäiset vaatteet päälle ja hiukset tiukasti kiinni ponnarille, letille,
nutturalle yms. Mukaan harjoituksiin otetaan juomapullo, jossa juomana vettä, sekä muita varusteita
valmentajien ohjeiden mukaan.
Harjoituksiin tullaan ajoissa ja poissaoloista ilmoitetaan etukäteen valmentajan ohjeiden mukaisesti.
Valmennusryhmissä joukkueen lukujärjestykseen ja aikatauluihin tulee sitoutua.
Ylimääräisiä (eli muita kuin sairastumisesta johtuvia) poissaoloja tulee välttää ja esim. lomamatkat on
hyvä sovittaa valmentajien ilmoittamiin loma-aikoihin. Pidemmistä poissaoloista tulee keskustella
etukäteen valmentajien kanssa.
Kilpailuihin osallistuvissa joukkueissa voimistelijan tulee olla vähintään 2 vko ennen kilpailua joka
harjoituksessa paikalla, sairastumisia lukuun ottamatta.
TAPAHTUMAT
Ikä- ja taitotasosta riippuen valmennusryhmät joko esiintyvät stara-tapahtumissa tai kilpailevat
kilpailuissa. Valmennusryhmille järjestetään seuran kautta valmennusleirejä 2-4 kertaa vuodessa. Lisäksi
joukkueet voivat pitää omia leiripäiviä esim. ohjelmaharjoittelua varten.
ESIINTYMINEN JA KILPAILEMINEN
Tanssillisessa voimistelussa kilpaillaan eri sarjoissa seuraavasti: Alle 8-vuotiaat stara-tapahtumissa, 8-11vuotiaat stara-tapahtumissa tai 10-11-vuotiaiden sarjassa, 12-15-vuotiaat 12-15 v. sarjassa, 16-19
vuotiaat 16-19 v. sarjassa, yli 20 -vuotiaat yli 20 v. yli 40 v. tai yli 60 v. sarjassa.
Tapahtumissa voimistelijat pääsevät esiintymään ja näyttämään kauden aikana opittuja taitoja yleisölle.
Stara-tapahtumat ovat voimistelutapahtumia 6–12-vuotiaille voimistelijoille. Tapahtumissa voimistelijat
pääsevät esiintymään ja näyttämään kauden aikana opittuja taitoja yleisölle. Stara-tapahtumissa
kilpailemaan tähtäävät voimistelija voivat myös harjoitella kilpailutilanteessa esiintymistä ennen
varsinaisiin lajin kilpailusarjoihin siirtymistä.
Yli 8-vuotiaat voimistelijat voivat osallistua tanssillisen voimistelun kilpailuihin. Kilpailuissa arvioidaan
suoritusta ja koreografiaa. Suoritusta arvioiva tuomari kiinnittää huomiota mm. liikkeiden
suoritustekniikkaan, yhdenaikaisuuteen ja jalkojen ojennuksiin. Koreografia osa-alueessa arvioidaan
ohjelman taiteellista kokonaisuutta, taso- ja rytminvaihteluita, erilaisia kuvioita ja liikkumisia sekä
ohjelman monipuolisuutta.

Järvenpään Voimistelijat ry
Valmennusryhmien infokirje -tanssillinen voimistelu

Sivu 2 / 4

INFOKIRJE

TANSSILLINEN VOIMISTELU

Valtakunnalliset tanssillisen voimistelun kilpailut järjestetään kaksi kertaa vuodessa, kerran keväällä ja
kerran syksyllä. Valtakunnallisissa kilpailuissa järjestetään kaikki lajin sarjat, jos osallistujamäärä on
riittävä. Sarja toteutetaan, mikäli ilmoittautuneita joukkueita on vähintään neljä.
Valtakunnallisten kilpailujen lisäksi järjestetään vuoden aikana kolme cup kilpailua. Tanssillisen
voimistelun cup-kokonaiskilpailun tulokseen lasketaan kahden parhaan kilpailun tulos kolmesta
mahdollisesta. Jos pisteet menevät tasan, ratkaisee yksittäisen osakilpailun parempi tulos.
Kokonaiskilpailuun huomioidaan mukaan joukkueet, joiden kokoonpano on säilynyt vähintään 50%
samana nimettyjen voimistelijoiden osalta kuluvan cup-osakilpailukauden ajan. Kokonaiskilpailun tulos
on selvillä ja palkinnot jaetaan kevään viimeisen cup-osakilpailun jälkeen. Mikäli kokonaiskilpailussa
palkittava joukkue ei ole paikalla, heidän palkintojensa toimituksesta ja jakamisesta joukkueelle tulee
sopia liiton yhteyshenkilön kanssa. Cup kilpailu -kausi alkaa syksyllä ja päättyy kevään viimeiseen
kilpailuun. Koko kausi kilpaillaan samassa sarjassa.
Lisäksi seurat voivat järjestää omia seurakilpailuja. Seurakilpailuissa järjestävä seura voi rajata kilpailun
sarjat. Seurakilpailuissa voidaan myös järjestää kilpailuja eri teemoilla, kuten tanssillisen voimistelun
koreografiakilpailu tai tanssillisen voimistelun taitokilpailu.
VALMENNUSMAKSUT
Valmennusmaksu määritellään harjoitustuntien mukaan. Syyskausi kestää elokuusta joulukuuhun ja
kevätkausi tammikuusta kesäkuuhun. Valmennusmaksut lähetetään sähköpostitse HOIKAilmoittautumisjärjestelmän kautta. Valmennusmaksu tulee maksaa kuukausittain aina eräpäivään
mennessä. Maksuja maksaessa on tärkeää käyttää oikeaa viitenumeroa, jotta järjestelmä kirjaa ne
maksetuiksi.
MUUT KULUT JA HANKINNAT
Valmennusmaksun lisäksi joukkueilla on myös muitakin kuluja. Voimistelijat tarvitsevat mm.
kilpailupuvun, tossut, seuravaatteet yms. Hankinnat tehdään aina valmentajan antamien ohjeiden
mukaan. Koko joukkueen yhteiset hankinnat tehdään yhdessä joukkueenjohtajan tai valmentajan
kautta. Seuran kaikilla valmennusryhmillä on yhteiset harjoitusasut, joihin kuuluu toppi, shortsit/trikoot,
housut ja takki. Jokaisen tulee itse hankkia seuravaatteet seuran nettisivujen kautta.
LISENSSIT
Jokaisella valmennusryhmien voimistelijalla tulee olla lisenssi. Voimisteluliiton lisenssikausi alkaa
syyskuussa ja lisenssi on voimassa yhden vuoden kerrallaan. Stara-tapahtumiin osallistuvilla on eri
lisenssi kuin kilpailuihin osallistuvilla voimistelijoilla. Lisäksi kilpailulisenssejä on erilaisia. Joukkueiden
valmentajat infoavat joukkueita tarkemmin lisenssien ostosta. Lisenssin voi ostaa joko ilman vakuutusta
tai vakuutuksen kanssa. Jos ei halua ostaa vakuutuksellista lisenssiä, tulee itse huolehtia siitä, että oma
vakuutus kattaa kaiken joukkueen toiminnan. Lisätietoa lisensseistä löytyy täältä:
http://www.voimistelu.fi/fi/Tapahtumat-jakilpailut/Kilpailulisenssit-ja-vakuutukset
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VANHEMPIEN ROOLI VALMENNUSRYHMIEN TOIMINNASSA
Jokaiselle valmennusryhmälle valitaan vanhempien keskuudesta joukkueenjohtaja ja rahastonhoitaja.
Joukkueenjohtajan tehtävänä on olla valmentajan apuna ja tukena joukkuetta koskevissa asioissa, esim.
hankinnoissa. Rahastonhoitaja huolehtii joukkueen tilistä ja taloudesta, maksaa joukkueen laskuja yms.
Vanhempien tulisi myös sitoutua olemaan käytettävissä seuran tapahtumissa talkooapuna 1-2 kertaa
vuodessa.
VALMENNUSSÄÄNTÖ
Valmennussääntö on hyvä lukea läpi ennen valmennusryhmiin siirtymistä. Valmennussäännössä
kerrotaan tarkemmin, miten seurassa toimitaan valmennusmaksujen, sairaslomien, maksuvapautusten
yms. suhteen. Valmennussääntö luo turvaa molemmin puolin ja selkeyttää valmennusryhmien
toimintaa. Valmennussääntö on luettavissa seuran nettisivuilla:
http://www.voimistelijat.com/valmennusryhmat/valmennussaanto/
TIEDOTTAMINEN
Seurallamme on nettisivut, josta löytyy ajankohtaisia asioita, uutisia sekä tietoa seurasta. Seuran
nettisivut: www.voimistelijat.fi Valmennusryhmissä käytetään tiedottamiseen pääsääntöisesti
sähköpostia ja whatsappia. Sähköpostiosoitteen muutoksista tulee muistaa ilmoittaa sekä joukkueen
omalle valmentajalle että valmennusvastaavalle. Vanhemmat ja valmentajat tapaavat toisensa 1-2
kertaa vuodessa vanhempienpalaverin merkeissä. Palavereissa käydään läpi tulevaa/mennyttä kautta,
aikatauluja, budjettia tms. joukkueeseen liittyviä asioita. Valmennusryhmien yhteinen vanhempaininfo
järjestetään yleensä kerran vuodessa. Tervetuloa mukaan valmennusryhmien toimintaan!
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