
VALINTAPERUSTEET JA OMAVASTUUT KAUDEN 2014 -2015 KANSAINVÄLISIIN KILPAILUIHIN 

 
Lähtökohta 
Valinnoissa otetaan aina huomioon liiton talouden tilanne, joka voi rajoittaa osallistumista eri 
kilpailuihin ja kilpailujoukkueen kokoa sekä vaikuttaa urheilijoille määritettäviin omavastuisiin. 
 
Eri kilpailutasojen vastuuvalmentajat: 
Päävalmentaja koordinoi eri kilpailutasoja. 
1. MC ja MM – Päävalmentaja Marko Laaksonen (marko.laaksonen@biathlon.fi; 
+358 46 878 2205) 
 
2. IBU-cup ja EM (aikuiset) – Mika Haapoja (mika.haapoja@biathlon.fi; +385 44 
586 2940) 
 
3. EYOF, EM (nuoret) ja Nuorten MM – Niko Aapajärvi 
(niko_aapajärvi@hotmail.com; +358 44 369 0454) 
 
Kilpailutason vastuuvalmentaja esittää joukkueen valintaa yhteistoiminnassa päävalmentajan 
kanssa valmennusvaliokunnalle.   
Tämän jälkeen valmennusvaliokunta tekee esityksen valinnoista SAhL:n hallitukselle, joka tekee 
lopullisen päätöksen osallistumisesta ja valinnoista sekä hyväksyy kustannukset. 
  
 
EYOF- (Bürserberg/Liechtenstein) ja EM (nuoret, Otepää) 
Edellisen ja kuluvan kauden kansainväliset kilpailut (NMM, EM ja IBU-cup) 
Katsastukset: Kangasniemi 27.12.2014, Mikkeli 28.12.2014 ja varakilpailu 4.1.2015 Iisvesi 
 
NUORTEN MM-KILPAILUT (Minsk) 
Edellisen ja kuluvan kauden kansainväliset kilpailut (NMM, EM ja IBU-cup) 
NMM-katsastus Hämeenlinna 17. - 18.1.2015 
Nuorten SM Kontiolahti 10. - 11.1.2015 (katsastus) 
Tarkkailut: Kangasniemi 27.12.2014 ja Mikkeli 28.12.2014 
Tarkkailu: Maastohiihto, Nuorten SM (V), Kokkola 3.1.2015 
 
Urheilijan tulee osallistua kaikkiin katsastuskilpailuihin, poissaolo vain 
lääkärintodistuksella. Tarkkailukilpailuilla pyritään varmistamaan urheilijalle 
mahdollisuus antaa lisänäyttöjä, mikäli välinerikko tai sairastuminen on ollut parhaan suorituksen 
esteenä katsastuskilpailussa. 
 
Valintojen painotukset: 1. Katsastukset, 2. Edellisen vuoden NMM, EM, IBU-cup, 3. 
Tarkkailut. 
 
Valmennusjohto arvioi joukkuetta nimettäessä urheilijoiden kuntoon liittyvät nousu- ja 
laskuennusteet sekä urheilijan mahdollisuudet sijoittua henkilökohtaisilla 
kilpailumatkoilla 20 parhaan joukkoon. Viestijoukkueita lähetään kisoihin vain, kun  
valmennusjohto on arvioinut kyseessä olevan sarjan joukkueella olevan mahdollisuuden sijoittua 
kahdeksan parhaan joukkoon 



 
IBU-cup ja EM (aikuiset) 
 
IBU-cup 1 (Beitostölen) 
Aiemmat kansainväliset näytöt, leirikilpailu (vko 46, Muonio) sekä katsastuskilpailut 22. - 
23.11.2014 (alustavasti Vuokatti) 
sellaisilla MC 1-3 valittavilla urheilijoilla, joilla ei vielä ole osallistumisoikeutta MC kilpailuihin, on 
etuoikeus IBU-cup 1:een. 
 
IBU-cup 2-3 (Martell & Obertilliach) 
Aiemmat kansainväliset näytöt, leirikilpailu (vko 46, Muonio) sekä katsastuskilpailut 22. -
23.11.2014 (alustavasti Vuokatti) 
yksi joukkueeseen valittavista miesurheilijoista osallistuu MC 2 viestiin 
 
IBU-cup 4-5 (Duszniki Zdroi & Langdorf) 
Edellisen ja kuluvan kauden kansainväliset kilpailut  
katsastus-kilpailut 22. - 23.11.2014 (alustavasti Vuokatti) sekä Kangasniemi 27.12. ja Mikkeli 28.12. 
 
EM (Otepää) ja IBU-cup 6 (Osrblie) 
Edellisen ja kuluvan kauden kansainväliset kilpailut sekä Kangasniemi 27.12.2014 ja Mikkeli 
28.12.2014 
Valitaan enintään 4+4 urheilijaa  
 
IBU-cup 7-8 (Canmore) 
Edellisen ja kuluvan kauden kansainväliset kilpailut 
Omakustanteinen 
 
IBU-cup -joukkueiden valinnassa pyritään painottamaan nuoria aikuisia, jotka 
tarvitsevat kansainvälistä kilpailukokemusta kehittyäkseen ampumahiihtäjänä 
Toisaalta IBU-cupissa tulee myös hiihtämään sellaisia aikuisia, jotka taistelevat 
pääsystä MC-joukkueeseen ja MM-kilpailuihin. Alustava joukkuekoko jokaisessa 
IBU- cupissa on 3+3 urheilijaa 
 
MAAILMAN CUP JA MM-KILPAILUT 
 
MC 1-3 (Östersund, Hochfilzen, Pokljuka) 
Aiemmat kansainväliset näytöt, leirikilpailu (vko 46, Muonio) sekä katsastuskilpailut 22.- 
23.11.2014 (alustavasti Vuokatti) 
Osallistuu Mäkäräinen ja Laukkanen - näiden lisäksi valitaan enintään 2 naista sekä 3 miestä 
MC 2 lisäksi yksi mies viestijoukkueeseen 
 
MC 4-6 (Oberhof, Ruhpolding, Anterselva) 
Edellisen ja kuluvan kauden kansainväliset kilpailut sekä katsastuskilpailut 22.- 23.11.2014 
Osallistuu Mäkäräinen ja Laukkanen, tämän lisäksi valitaan enintään 2 naista ja 4 miestä 
 
MC 7-8 (Nove Mesto, Oslo) 
Kuluvan kauden kansainväliset kilpailut (1. MC, 2. IBU-cup, 3. NMM) 



Osallistuu Mäkäräinen ja Laukkanen, tämän lisäksi valitaan enintään 2 naista ja 3 miestä  
(MC 8: 4 miestä) 
 
WCH (Kontiolahti) 
Kuluvan kauden kansainväliset kilpailut (1. MC, 2. IBU-cup, 3. NMM) 
Joukkueen koko enintään 5 naista ja 5 miestä  
 
MC 9 (Khanty Mansiysk) 
Kuluvan kauden kansainväliset kilpailut (1. MC, 2. IBU-cup, 3. NMM) 
 Joukkueen koko enintään 3 naista ja 3 miestä. 
 
OMAVASTUUT 
 
Omavastuuosuudet IBU cup kilpailussa: 
 

1. A-maajoukkueen urheilijoilla ei omavastuuta 
 

2.  Muiden urheilijoiden omavastuuosuus määräytyy tulosten perusteella 
seuraavasti:  
maksun määräytymisjakso on IBU Cup viikko tai EM-kilpailut  
Jos urheilijan sijoitus yhdessä kilpailussa on vähintään 40 (viestijoukkue 8) tai 
parempi EI OMAVASTUUTA  
Jos urheilija ei saavuta yllämainittuja tuloksia maksaa hän liitolle OMAVASTUUTA:   
250 €/viikko 
 

3.  IBU-Cup 7-8 -kustannuksia helpotetaan urheilijoille kohdennetulla IBU tuella 
(600€), tuki maksetaan 3+3 urheilijalle (kilpailupaikalla ei ole liiton järjestämää 
valmennusta ja huoltoa) 

4. Mikäli urheilija ei osallistu kilpailuviikolla kilpailuun, johon liitto on hänet nimennyt tai 
kilpailuun, johon hän on saavuttanut osallistumisoikeuden (takaa-ajokilpailu) tai hän 
keskeyttää ilman, että syynä ei ole välinerikko tai loukkaantuminen on urheilijan 
maksettava 500 € liitolle korvauksena valmentajien ja huollon kustannuksista (mikäli nämä 
ovat liiton nimeämänä paikalla). Sairastapauksessa on urheilijan käytävä kilpailujen lääkärin 
tarkastuksessa. 

 
Omavastuuosuudet M-Cup kilpailuissa: 

1.   A-maajoukkueen urheilijoilla ei omavastuuta MC kilpailuissa 
 

2.  Muiden urheilijoiden omavastuut MC kilpailuissa 
maksunmääräytymisjakso on MC kilpailuviikko  
Jos urheilijan sijoitus vähintään yhdessä kilpailussa on 60 tai parempi, EI OMAVASTUUTA  
Jos urheilija ei kilpailuviikon aikana saavuta edellä mainittuja tuloksia maksaa hän liitolle 
OMAVASTUUTA: 300 euroa/viikko 
A-maajoukkueeseen kuulumattomalla urheilijalla, joka on valittu vain viestijoukkueeseen, 
ei ole omavastuuta 
 



3. Mikäli urheilija ei osallistu kilpailuviikolla kilpailuun, johon liitto on hänet 
nimennyt tai kilpailuun, johon hän on saavuttanut osallistumisoikeuden (takaa- ajokilpailu) 
tai hän keskeyttää ilman, että syynä ei ole välinerikko tai loukkaantuminen on urheilijan 
maksettava 500 € liitolle korvauksena valmentajien ja huollon kustannuksista.  
Sairastapauksessa on urheilijan käytävä kilpailujen lääkärin tarkastuksessa.  
 
Omavastuuosuudet MM-, NMM, EM ja EYOF-kilpailuihin määritetään joukkueiden 
valintojen yhteydessä ottaen huomioon liiton taloustilanteen 

 
MUUT MÄÄRÄYKSET 

1. Ryhmien ulkopuolelta kansainvälisiin edustustehtäviin valittavien urheilijoiden on 
lunastettava edustusasupaketti: kilpailuasu, lämmittelyasu, pipot, liivi, toppatakki ja 
edustuspaita. Paketin hinta määritetään urheilijoille kohtuulliseksi omakustannushintaan 
kunhan kaikkien tuotteiden laatu ja hinta on saatu määritettyä. 

 
2. Kaikilla kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvilla urheilijoilla tulee olla sellainen 

aseentukki, johon saadaan sijoitettua IBU:n määrittämät mainokset (etu- ja 
takatukkiin a’ 50 cm2 ja tähtäin 25 cm2) 


