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Hakukriteerit Kilpa-, esikilpa- ja 
klassikkokilpajoukkueisiin kaudelle 2021–
2022  
 

Kilpajoukkueet 

 

Aikuiset, 2006 syntyneet ja vanhemmat 

Kilpajoukkue level 5 

(uusi kaudelle 21–22) 

 

Stuntit: 

Urheilija hallitsee leveleiden 3 ja 4 stuntit. Kokemus level 5 stunteista katsotaan eduksi, 
mutta ei ole välttämätön. 

Akrobatia: 

Suosimme urheilijoita, jotka hallitsevat level 3 ja 4 akrobatiataidot: Flikillinen sekä 
voltillinen akrobatia paikalta akrossa ja juoksevassa akrobatiassa. 

Fyysiset valmiudet: 

Kehonhallinnan, koordinaation ja liikkuvuuden perustaidot (esim. vapaa käsilläseisonta, 
kuppi -ja kaariasento maassa, heittäminen, kiinniottaminen ja syvä kyykkyasento 
kantapäät maassa). 

Henkiset valmiudet: 
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Urheilijan ja perheen sitoutuminen joukkueen aikatauluihin, sekä palava into harjoitella 
kohti Suomen kärkeä joukkueen kanssa yhteen hiileen puhaltamalla. Innokas oppimaan 
uutta, pitkäjänteinen taidon oppimisessa, valmius ja halu priorisoida urheilijan valintoja 
harjoittelun, levon ja ravinnon suhteen. Positiivinen ja hyvää joukkuehenkeä edistävä 
asenne. 

 

 

Aikuiset, 2007 syntyneet ja vanhemmat 

Kilpajoukkue level 3 

Typhoon 

 

Stuntit: 

Urheilija hallitsee leveleiden 1-2 stuntteja 

Akrobatia: 

Silta-asento, kärrynpyörät molemmilla jaloilla ja arabialainen. Silta -ja flikki/volttiakrobatian 
harjoittelu vapaavalintaisella alustalla katsotaan eduksi. 

Fyysiset valmiudet: 

Kehonhallinnan, koordinaation ja liikkuvuuden perustaidot (esim. vapaa käsilläseisonta, 
kuppi -ja kaariasento maassa, heittäminen, kiinniottaminen ja syvä kyykkyasento 
kantapäät maassa). 

Henkiset valmiudet: 

Urheilijan ja perheen sitoutuminen joukkueen aikatauluihin, sekä palava into harjoitella. 
Innokas oppimaan uutta ja valmis haastamaan itseään. Positiivinen ja hyvää 
joukkuehenkeä edistävä asenne. 
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Juniorit, 2006–2008 syntyneet  

Kilpajoukkue level 4 

Vortex 

 

Stuntit: 

Urheilija hallitsee leveleiden 1–3 stuntit. 

Akrobatia: 

Flikkiakrobatia kilpailualustalla. Lisäksi voltillinen akrobatia vapaavalintaisella alustalla 
katsotaan eduksi, mutta ei ole välttämätön. 

Fyysiset valmiudet: 

Kehonhallinnan, koordinaation ja liikkuvuuden perustaidot (esim. vapaa käsilläseisonta, 
kuppi -ja kaariasento maassa, heittäminen, kiinniottaminen ja syvä kyykkyasento 
kantapäät maassa). 

Henkiset valmiudet: 

Urheilijan ja perheen sitoutuminen joukkueen aikatauluihin, sekä palava into harjoitella 
kohti Suomen kärkeä joukkueen kanssa yhteen hiileen puhaltamalla. Innokas oppimaan 
uutta, pitkäjänteinen taidon oppimisessa, valmius ja halu priorisoida urheilijan valintoja 
harjoittelun, levon ja ravinnon suhteen. Positiivinen ja hyvää joukkuehenkeä edistävä 
asenne. 

 

 

Juniorit, 2006–2008 syntyneet 

Kilpajoukkue level 3 

Sandstorm 

 

Stuntit: 

Urheilija hallitsee leveleiden 1-2 stuntit 
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Akrobatia: 

Siltakaadot/ siltaan kaatumiset eteen ja taakse, arabialainen. Flikin harjoittelu/osaaminen 
vapaavalintaisella alustalla katsotaan eduksi, mutta ei ole välttämätön. 

Fyysiset valmiudet: 

Kehonhallinnan, koordinaation ja liikkuvuuden perustaidot (esim. vapaa käsilläseisonta, 
kuppi -ja kaariasento maassa, heittäminen, kiinniottaminen ja syvä kyykkyasento 
kantapäät maassa). 

Henkiset valmiudet: 

Urheilijan ja perheen sitoutuminen joukkueen aikatauluihin, sekä palava into harjoitella. 
Innokas oppimaan uutta ja valmis haastamaan itseään. Positiivinen ja hyvää 
joukkuehenkeä edistävä asenne. 

 

 

Minit, 2009–2011 syntyneet 

Kilpajoukkue level 3 

Mistral 

 

Stuntit: 

Urheilija hallitsee leveleiden 1 ja 2 stuntit. 

Akrobatia: 

Flikin sisältävä akrobatia kilpailualustalla. Voltillisen akrobatian harjoittelu 
vapaavalintaisella alustalla katsotaan eduksi.  

Fyysiset valmiudet: 

Kehonhallinnan, koordinaation ja liikkuvuuden perustaidot (esim. vapaa käsilläseisonta, 
kuppi -ja kaariasento maassa, heittäminen, kiinniottaminen ja syvä kyykkyasento 
kantapäät maassa). 

Henkiset valmiudet: 

Urheilijan ja perheen sitoutuminen joukkueen aikatauluihin, sekä palava into harjoitella. 
Innokas oppimaan uutta ja valmis haastamaan itseään. Positiivinen ja hyvää 
joukkuehenkeä edistävä asenne. 
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Minit, 2009–2010 syntyneet 

Kilpajoukkue (super) level 2 

Raindrops 

 

Stuntit: 

Urheilija hallitsee levelin 1 stuntit. Kokemus level 2 stunteista katsotaan eduksi. 

Akrobatia: 

Kärrynpyörät molemmilla jaloilla, arabialainen, siltaan kaatuminen eteen ja taakse. 

Fyysiset valmiudet: 

Kehonhallinnan, koordinaation ja liikkuvuuden perustaidot (esim. vapaa käsilläseisonta, 
kuppi -ja kaariasento maassa, heittäminen, kiinniottaminen ja syvä kyykkyasento 
kantapäät maassa). 

Henkiset valmiudet: 

Urheilijan ja perheen sitoutuminen joukkueen aikatauluihin, sekä palava into harjoitella. 
Innokas oppimaan uutta ja valmis haastamaan itseään. Positiivinen ja hyvää 
joukkuehenkeä edistävä asenne. 

 

Minit, 2009–2012 syntynet 

Kilpajoukkue (spirit) level 2 

Monsoon ja Fog 

 

Stuntit: 

Urheilija hallitsee levelin 1 stuntit. 

Akrobatia: 

Kärrynpyörät molemmilla jaloilla, arabialainen, siltaan kaatuminen eteen tai taakse. 
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Fyysiset valmiudet: 

Kehonhallinnan, koordinaation ja liikkuvuuden perustaidot (esim. vapaa käsilläseisonta, 
kuppi -ja kaariasento maassa, heittäminen, kiinniottaminen ja syvä kyykkyasento 
kantapäät maassa). 

Henkiset valmiudet: 

Urheilijan ja perheen sitoutuminen joukkueen aikatauluihin, sekä palava into harjoitella. 
Innokas oppimaan uutta ja valmis haastamaan itseään. Positiivinen ja hyvää 
joukkuehenkeä edistävä asenne. 

 

Minit, 2009–2012 

Kilpajoukkue (spirit) level 1 

Drizzle ja Mist 

 

Stuntit: 

Urheilijalla on kokemusta level 1 stunteista tai vahva urheilutausta toisesta lajista. 

Akrobatia: 

Kärrynpyörät molemmilla jaloilla, arabialainen, silta-asento maassa. 

Fyysiset valmiudet: 

Kehonhallinnan, koordinaation ja liikkuvuuden perustaidot (esim. vapaa käsilläseisonta, 
kuppi -ja kaariasento maassa, heittäminen, kiinniottaminen ja syvä kyykkyasento 
kantapäät maassa). 

Henkiset valmiudet: 

Urheilijan ja perheen sitoutuminen joukkueen aikatauluihin, sekä palava into harjoitella. 
Innokas oppimaan uutta ja valmis haastamaan itseään. Positiivinen ja hyvää 
joukkuehenkeä edistävä asenne. 
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Esikilpa- ja klassikkokilpajoukkueet 

 

Aikuiset yli 18 v. (-2003) 

Klassikkokilpajoukkue level 2 

Ice Age 

 

Stuntit: 

Urheilijalla on kokemusta level 1 ja 2 stunteista tai urheilija omaa vahvan urheilutaustan 
toisesta urheilulajista. 

Akrobatia: 

Eteen kuperkeikan ja käsilläseisonnan hallitseminen katsotaan eduksi, mutta ei ole 
välttämätön. 

Fyysiset valmiudet: 

Kehonhallinnan, koordinaation ja liikkuvuuden perustaidot (esim. kuppi -ja kaariasento 
maassa, heittäminen, kiinniottaminen ja syvä kyykkyasento). 

Henkiset valmiudet: 

Sitoutuminen joukkueen aikatauluihin, sekä into harjoitella. Innokas oppimaan uutta ja 
valmis haastamaan itseään. Positiivinen ja hyvää joukkuehenkeä edistävä asenne. 

 

Juniorit, 2006–2008 syntyneet 

Esikilpajoukkue level 2 

Cyclone 

 

Stuntit: 

Urheilijalla on kokemusta level 1 stunteista tai urheilija omaa vahvan urheilutaustan 
toisesta urheilulajista. 
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Akrobatia: 

Käsilläseisonta, arabialainen, silta/siltaan kaatuminen.  

Fyysiset valmiudet: 

Kehonhallinnan, koordinaation ja liikkuvuuden perustaidot (esim. vapaa käsilläseisonta, 
kuppi -ja kaariasento maassa, heittäminen, kiinniottaminen ja syvä kyykkyasento 
kantapäät maassa). 

Henkiset valmiudet: 

Urheilijan ja perheen sitoutuminen joukkueen aikatauluihin, sekä into harjoitella. Innokas 
oppimaan uutta ja valmis haastamaan itseään. Positiivinen ja hyvää joukkuehenkeä 
edistävä asenne. 

 

 

Minit, 2011–2014 

Esikilpajoukkue level 1 

Sprinkle ja Hurricane 

 

Stuntit: 

Urheilijalla on kokemusta level 1 stunteista tai vahva urheilutausta toisesta lajista. 

Akrobatia: 

Kuperkeikat eteen ja taakse, niskaseisonta, käsilläseisonta, kärrypyörä ja silta-asento 
maassa. 

Fyysiset valmiudet: 

Kehonhallinnan, koordinaation ja liikkuvuuden perustaidot (esim. vapaa käsilläseisonta, 
kuppi -ja kaariasento maassa, heittäminen, kiinniottaminen ja syvä kyykkyasento 
kantapäät maassa). 

Henkiset valmiudet: 

Urheilijan ja perheen sitoutuminen joukkueen aikatauluihin, sekä into harjoitella. Innokas 
oppimaan uutta ja valmis haastamaan itseään. Positiivinen ja hyvän ilmapiirin luoja. 

 


