
VALINTAPERUSTEET KAUDEN 2013 -2014 ARVOKISOIHIN 

Valinnoissa huomioidaan aina liiton taloudellinen tilanne, joka voi rajoittaa osallistumista tiettyihin 

kilpailuihin sekö kilpailujoukkueiden kokoon. Lopullisen päätöksen osallistumisesta ja valinnoista 

tekee liiton hallitus. 

IBU-cup 1-2 (Idre, Beitostölen) 

 Valintaperusteet; 

-leirikilpailu (marraskuun alku) Muonio 

-katsastuskilpailut 16.-17.11.2013 Kontiolahdella. 

MC 1-3 (Östersund, Hochfilzen, Annecy) 

-osallistuu Mäkäräinen, Laukkanen, Kauppinen 

-näiden lisäksi valitaan enintään 1+2 urheilijaa 

Valintaperusteet; 

- leirikilpailu (marraskuun alku) Muonio 

- katsastuskilpailut 16.-17.11.2013 Kontiolahdella 

- Katsastuskilpailu MC 2-3 on Idren ja Geilon IBU-cup.  

MC 4-6 (Oberhof, Ruhpolding, Anterselva) 

Valitaan enintään 4+4 urheilijaa.  

Valintaperusteet; 

- alkukauden kansainväliset kilpailut. 

IBU-cup 4-6 (Forni Avoltri, Ridnau, Altenberg) 

Valitaan enintään 3+3 urheilijaa.  

Valintaperusteet; 

- alkukauden kansainväliset kilpailut 

- Kontiolahden kansalliset kilpailut 14.-15.12.2013 

EM-kilpailut Nove Mesto (omakustanteinen) 

Valitaan enintään 3+3 urheilijaa (Yleinen ja 21-sarja).  

Valintaperusteet; 

- Alkukauden kansainväliset kilpailut  

- jalasjärven 11.1.2014 ja Kauhajoen 12.1.2014 kansalliset kilpailut 

IBU-cup 7 (Osrblie) (omakustanteinen) 

Valitaan sama joukkue kuin EM-kilpailuihin 

Sochin talviolympialaiset 

Suomen Olympiakomitea valitsee joukkueen talviolympialaisiin. Valintakisoina alkukauden MC-

osakilpailut sekä aiemmat kansainväliset näytöt. 

MC 7-9 (Pokljuka, Kontiolahti, Oslo) 

Pokljukaan valitaan enintään 3+3 urheilijaa, Kontiolahdelle 4+4 urheilijaa ja Osloon 2+2 urheilijaa.  

Valintaperusteet; 

- kauden kansainväliset kilpailut. 

Omavastuuosuudet M-cup kilpailuissa: 

1. A-ryhmän urheilijoilla ei omavastuuta MC kilpailuissa 

2. B-ryhmän urheilijoilla omavastuu MC kilpailuissa 



 - maksunmääräytymisjakso on MC kilpailuviikko 

  - jos urheilijan sijoitus vähintään yhdessä kilpailussa on 60 tai parempi, EI  

   OMAVASTUUTA 

  - jos urheilija on mukana viestijoukkueessa, jonka sijoitus on 12 tai parempi, EI  

  OMAVASTUUTA                                                                                                                                                  

   - jos urheilija ei kilpailuviikon aikana saavuta edellä mainittuja tuloksia maksaa hän  

  liitolle OMAVASTUUTA 250€/viikko  

3. muilla omavastuuosuus määräytyy tulosten perusteella seuraavasti: 

  - maksunmääräytymisjakso on MC kilpailuviikko 

  - jos urheilijan sijoitus vähintään yhdessä kilpailussa on 60 tai parempi, EI  

   OMAVASTUUTA 

  - jos urheilija on mukana viestijoukkueessa, jonka sijoitus on 12 tai parempi, EI  

  OMAVASTUUTA                                                                                                                                                  

   - jos urheilija ei kilpailuviikon aikana saavuta edellä mainittuja tuloksia maksaa hän  

  liitolle OMAVASTUUTA 500€/viikko                    

 -urheilija on velvollinen osallistumaan liiton edustusasujen hankintaan kv. 

                   .   kilpailutapahtumia varten 

4. Mikäli urheilija ei osallistu kilpailuviikolla kilpailuun, johon liitto on hänet nimennyt tai kilpiluun, 

johon hän on saavuttanut osallistumisoikeuden (takaa-ajo kilpailu) 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 IBU cup ja EM-kilpailussa 

 

1. A-ryhmän urheilijoilla ei omavastuuta  

2. B-ryhmän urheilijoilla omavastuuosuus määräytyy tulosten perusteella seuraavasti 

                      - maksun määräytymisjakso on IBU Cup viikko tai EM-kilpailut 

 - jos urheilijan sijoitus yhdessä kilpailussa on vähintään 30 (viestijoukkue 8) tai  

   parempi EI OMAVASTUUTA 

 - jos urheilija ei saavuta yllämainittuja tuloksia maksaa hän liitolle OMAVASTUUTA 

      200 €/viikko 

3. Muilla omavastuu osuus määräytyy tulosten perusteella seuraavasti 

- maksun määräytymisjakso on IBU Cup viikko tai EM-kilpailut 

- jos urheilijan sijoitus yhdessä kilpailussa on vähintään 30 (viestijoukkue 8) tai  

   parempi omavastuu 250€/viikko 

- jos urheilijan sijoitus yhdessä kilpailussa on vähintään 20 (viestijoukkue 6) tai  

   parempi EI OMAVASTUUTA 

 - jos urheilija ei saavuta mainittuja tuloksia maksaa hän liitolle OMAVASTUUTA 

      500 €/viikko 

 - IBU tuella maksetaan valmentajien ja huoltajien kustannukset mikäli liitto nämä 

   järjestää 

 -urheilija on velvollinen osallistumaan liiton edustusasujen hankintaan kv. 

                   .   kilpailutapahtumia varten 

4. IBU-Cup 3 -kustannuksia helpotetaan urheilijoille kohdennetulla IBU tuella (500€), tuki 

maksetaan 3+3 urheilijalle (kilpailupaikalla ei liiton järjestämää valmennusta ja huoltoa) 

5. Mikäli urheilija ei osallistu kilpailuviikolla kilpailuun, johon liitto on hänet nimennyt tai kilpiluun, 

johon hän on saavuttanut osallistumisoikeuden (takaa-ajo kilpailu) tai hän keskeyttää ilman, että 



syynä ei ole välinerikko tai loukkaantuminen on urheilijan maksettava 500 € liitolle korvauksena 

valmentajien ja huollon kustannuksista (mikäli ovat paikalla). Sairastapauksessa on urheilijan 

käytävä kilpailujen lääkärin tarkastuksessa. 

6. Kaikilla kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvilla urheilijoilla tulee olla sellainen aseentukki, johon 

saadaan sijoitettua IBU:n määrittämät mainokset (etu- ja takatukkiin a’ 50 cm2) 

 


