
 

Miesten telinevoimistelun pisteinfo 

Miesten telinevoimistelu on parhaimmillaan lennokasta, vahvaa, näyttävää ja jopa päätä huimaavaa 

katseltavaa. Sarjat koostuvat korkeista volteista, hurjista irrotuksista, voimaa vaativista pidoista ja 

tasapainoista. Vartalon hallinnan, -hahmotuskyvyn ja voimatason on oltava huipussaan. Silti kaikki 

se, mitä kilpailuissa tehdään näyttää niin helpolta. Ennen kilpailuja liikkeitä on hiottu ja harjoiteltu 

lukemattomia kertoja. Kilpailuissa esitettävän suorituksen tulee olla varma ja ennen kaikkea 

turvallinen suorittaa.     

Miesten telinevoimistelussa kokonaispisteet koostuvat vaikeuspisteistä (D-pisteistä) ja 

suorituspisteistä (E-pisteistä). E-pisteiden suurin mahdollinen määrä on 10,000. Tästä vähennetään 

voimistelijan tekemät suoritusvirheet, joihin kuuluvat niin tekniset virheet kuin suorituspuhtauteen 

liittyvät asiat. D-pisteiden suuruus määräytyy sen mukaan, mitä liikkeitä voimistelija tekee. 

 

Vaikeuspisteet 

Vaikeuspisteet koostuvat voimistelijan suorittamien liikkeiden arvojen sekä yhdistelmien summasta. 

- Kaikilla liikkeillä on oma arvo A-G: jokainen A-osa on 0,100 pisteen, jokainen B-osa 0,200 

pisteen arvoinen ja niin edelleen.  

- Jokaisella telineellä liikkeet on jaettu viiteen liikeryhmään, joista viides on alastuloryhmä. 

Permannolla luokkia on kuitenkin vain neljä, sillä alastuloille ei ole omaa ryhmää.  

- Sarjaan lasketaan yhteensä 10 liikettä eli 9 liikettä + alastulo.   

- Sarjan täytyy koostua jokaisen liikeryhmän liikkeistä siten, että yhdestä luokasta voi 

kuitenkin suorittaa maksimissaan neljä liikettä. Liikeryhmän täyttämisestä voimistelija saa 

0,500 pistettä sekä alastulosta 0,000; 0,300 tai 0,500 sen vaikeudesta riippuen.  

Kaikilla telineillä nuo viisi liikeryhmää ovat erilaiset alastuloryhmää lukuun ottamatta. Ryhmät 

koostuvat telineelle ominaisista liikeperheistä kuten permannolla volteista eteen ja taaksepäin, 

renkailla heilahduksista pysyviin voimaosiin tai rekillä liikeosista tangon lähellä. Näin jokaisella 

voimistelijalla on mahdollisuus koota sarja, joka sisältää kattavasti erilaisia liikkeitä painottuen 

kuitenkin voimistelijan omiin vahvuuksiin.  

Liikkeiden arvojen ja liikeryhmien täyttämisen lisäksi D-pisteisiin lasketaan niin sanotut 

yhdistelmähyvitykset.  

- Yhdistelmähyvitykset ovat 0,100 tai 0,200 pisteen arvoisia ja jokaisella telineellä on omat 

liikeyhdistelmät, joista saa yhdistelmähyvityksen.  

- Kaikkiaan yhdistelmähyvitys on aina palkinto erityisten ja haastavien liikeyhdistelmien 

onnistuneesta suorittamisesta.   



 

 

Suorituspisteet 

Maksimissaan 10,000 pistettä on mahdollista saada sarjan suorituksen puhtaudesta. Tähän kuuluvat 

suorituksen siisteyden ja teknisen suorittamisen arviointi. Vähentämällä virheet 10,000 pisteestä 

saadaan E-pisteet.  

E-pisteiden vähennyksiin kuuluvat  

- Sarjan siisteyteen kuuluvat kaikki nilkka- ja polvikoukuista, alastulossa tapahtuviin askeliin 

ynnä muut siisteyteen liittyvät vähennykset. Virheen suuruudesta riippuen vähennys on 

useimmiten 0,100; 0,300 tai 0,500. Suurista virheistä, kuten kaatumisista tai tippumisista 

vähennetään -1,000 piste. 

- Tekniset vähennykset, kuten liikkeen huono tekniikka, riittämätön sujuvuus sekä vartalon 

virheelliset asennot liikkeen suorittamisessa. Näihin kuuluvat myös sarjan rakentamisen 

virheet eli usein telineen riittämätön käyttö tai suoritusajan ylitys.  

- Jokaisella telineellä ovat myös omat virhevähennystaulukkonsa, jotka sisältävät telineellä 

sarjan suorittamiseen liittyvät vähennykset.  

 

Loppupistemäärä saadaan summaamalla D- ja E-pisteet.  

- D-pisteet koostuvat yhdeksän arvokkaimman liikkeen sekä alastulon arvosta, liikeryhmien 

täyttämisestä sekä mahdollisista yhdistelmähyvityksistä.  

- E-pisteet ovat täydellisestä, ilman yhtään virhettä suoritetusta sarjasta 10,000 pistettä.  

Telinevoimistelukilpailujen tuloksissa näkyy usein kolmet pisteet: D- ja E-pisteet sekä loppupisteet. 


