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Edustusjoukkueet 

 

Aikuiset, 2005 syntyneet ja vanhemmat 

Edustusjoukkue level 6  

Avalanche 

 

Stuntit: 

Urheilija hallitsee levelin 5 stuntteja 

Akrobatia: 

Flikillinen akrobatia kilpailualustalla ja voltillinen akrobatia vapaavalintaisella alustalla. 

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 ja maailman 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. 
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Juniorit, 2006–2008 syntyneet 

Edustusjoukkue level 5  

Blizzard 

 

Stuntit: 

Urheilija hallitsee leveleiden 3 ja 4 stuntit 

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: 

Urheilijan ja perheen sitoutuminen joukkueen aikatauluihin, sekä palava into harjoitella 
kohti Suomen ja maailman 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 

Sekaedustusjoukkue level 5 

Dust Devil 

 

Stuntit: 

Urheilija hallitsee leveleiden 3 ja 4 stuntit. Kokemus paristunteista katsotaan eduksi, mutta 
ei pääsyvaatimus. Pojat ovat tervetulleita mukaan ilman lajikokemusta! 
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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: 

Urheilijan ja perheen sitoutuminen joukkueen aikatauluihin, sekä palava into harjoitella 
kohti Suomen ja maailman 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. 

 

Minit, 2009–2011 syntyneet 

Edustusjoukkue level 3 

Whirlwind 

 

Stuntit: 

Urheilija hallitsee leveleiden 1 ja 2 stuntit. Kokemus level 3 stunteista katsotaan eduksi. 

Akrobatia: 

Flikki kilpailualustalla ja arabiflikki-flikki/voltillinen akrobatiasarja. 

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 
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harjoittelun, levon ja ravinnon suhteen. Positiivinen ja hyvää joukkuehenkeä edistävä 
asenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 


