
VALINTAPERUSTEET JA OMAVASTUUT KAUDEN 2015 -2016 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. YOG, Nuorten MM ja nuorten EM – Niko Aapajärvi (niko_aapajärvi@hotmail.com; +358 44 369 
0454)  
 
Päävalmentaja esittää valintaa liiton hallitukselle, joka tekee lopullisen päätöksen osallistumisesta ja 
valinnoista sekä hyväksyy kustannukset.  
 

VALINTAPERUSTEET NUORET 

 
NUORTEN MM-KILPAILUT (Gheile Gradistei ) 24.1. – 3.2 2016 
Edellisen ja kuluvan kauden kansainväliset kilpailut (NMM, EM ja IBU-cup)  
Näyttökilpailut: Kontiolahti 19. – 20.12.2015, Mikkeli 2.2.2016, Iisvesi 3.1.2016 ja Kauhajoki 
17.1.2016. 
Pääosa joukkueesta valitaan 4.1.2016, jota mahdollisesti täydennetään 18.1.2016 Kauhajoen 
kilpailun jälkeen. 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 ko. sarjan joukkueella olevan mahdollisuuden sijoittua kahdeksan parhaan joukkoon. 
 
Youth Olympic Games (Lillehammer 12. - 21.2.2016; 1997-1998 syntyneet) 
Valintojen painotukset: 
1. Edellisen ja kuluvankauden kansainväliset kilpailut (NMM, EYOF) 
2. Näyttökilpailut: Kontiolahti 19. - 20.12.2015, Mikkeli 2.1.2016, Iisvesi 3.1.2016,  
Kauhajoki 17.1.2016 
SAhL esittää joukkueen Suomen Olympiakomitealle 18.1.2016. Joukkueen koko 2+2 urheilijaa. 
 
EM (Pokljuka, SLO) 16.3. – 20.3.2016 
Omakustanteinen 
Jos halukkaita osallistujia on enemmän kuin neljä (4) per sarja (=maksimimäärä), tehdään valinnat 
alla olevien perusteiden mukaan: 
1. Edellisen ja kuluvankauden kansainväliset kilpailut (NMM, EYOF) 
2. Näyttökilpailut: Mikkeli 2.1.2016, Iisvesi 3.1.2016, Kauhajoki 17.1.2016, SM-kilpailut 
Hämeenlinna 13. - 14.2.2016. 



AIKUISET 

 
IBU-Cup ja EM 
 
IBU-cup -joukkueiden valinnassa pyritään painottamaan nuoria aikuisia, jotka tarvitsevat 
kansainvälistä kilpailukokemusta kehittyäkseen ampumahiihtäjänä. Perusjoukkuekoko 
jokaisessa IBU-Cup:ssa on 3+3 urheilijaa. 
 
IBU Cup 1 Idre 
Aiemmat kansainväliset näytöt sekä Kontiolahden GP 14. - 15.11.2015 
 
IBU Cup 2 – 3 Ridnau & Obertilliach 
Aiemmat ja kuluvan kauden kansainväliset näytöt sekä Kontiolahden GP 14. - 15.11.2015 
yksi joukkueeseen valittavista mies ja/tai naisurheilijoista osallistuu MC 2 viestiin 
 
IBU Cup 4 – 6 Nove Mesto, Duszniki Zdroj & Arber 
Aiemmat ja kuluvan kauden kansainväliset kilpailut, Kontiolahden GP 14. - 15.11.2015 sekä 
näyttökilpailut Kontiolahti 19. - 20.12.2015. 
 
IBU Cup 7 Orsblie 
Edellisen ja kuluvan kauden kansainväliset kilpailut 
Näyttökilpailu Kauhajoki 17.1.2016 
 
IBU Cup 8 Martell 
Omakustanteinen 
Jos halukkaita osallistujia on enemmän kuin Suomen maksimi osallistujamäärä, valinnat perustuvat 
edellisen ja kuluvan kauden kansainvälisiin näyttöihin 
 
EM Tjumen (OECH 2016) 
Omakustanteinen 
Edellisen ja kuluvan kauden kansainväliset kilpailut 
Näyttökilpailu Kauhajoki 17.1.2016 
 
 
MAAILMAN CUP JA MM-KILPAILUT 
 
Perusteita 
Osallistumisoikeus Maailman cup kilpailuihin määräytyy kv. ampumahiihtoliiton uuden ns. IBU 
pistejärjestelmän kautta. Osallistumisoikeus on urheilijalla, jonka maksimipistemäärä on 150 IBU 
pistettä (vrt entinen ”15 % sääntö”). Edellisen kauden maapisteiden perusteella on SAhL:lla oikeus 
nimetä 6 naista ja 5 miestä jokaiseen Maailman Cup -tapahtumaan, joista neljä naista ja kolme 
miestä saa startata pika- ja normaalimatkan kilpailuissa.  
 
SAhL Maailman Cup -joukkueiden peruskoko kaudella 2015 - 2016 on kolme naista ja kolme 
miestä. Tämän lisäksi voidaan nimetä A) neljäs nainen ja mies sellaisiin Maailman 



Cup -tapahtumiin, joissa järjestetään viestit sekä B) neljäs nainen (Maailman Cup- tapahtumiin 
ilman viestiä), jos alla olevat kriteerit täyttyvät tai kyseessä on nuori, kansainvälistä kokemusta 
tarvitseva lahjakkuus valmennusjohdon arvion mukaan.   
Kauden 2015 - 2016 Maailman cup ja MM-kilpailujen joukkueiden valinnan tärkeimpänä 
lähtökohtana on se, että valittavilla urheilijoilla pitää olla henkilökohtaisessa Maailman Cup - 
kilpailussa realistinen mahdollisuus sijoittua 60 parhaan joukkoon. Kauden 2014 - 2015 IBU 
pistelistan perusteella valittavilla naisilla pitää olla <120 IBU-pistettä (60. sijoittuneiden 
keskiarvo 115,07) ja vastaavasti miehillä <100 IBU-pistettä (60. sijoittuneiden keskiarvo 
87,91). Tämän lisäksi valinnoissa huomioidaan kansallisten näyttökilpailujen tulokset sekä 
kuten yllä on mainittu, urheilijan kehittymispotentiaali. 
 
MC 1-3 (Östersund, Hochfilzen, Pokljuka) 
Valintaperuste: voimassa oleva IBU pistelista sekä Kontiolahden GP 14. - 15.11.2015. 
Osallistuu Kaisa Mäkäräinen, Mari Laukkanen, Olli Hiidensalo, Ahti Toivanen - näiden 
lisäksi valitaan enintään 2 naista sekä 1 mies, MC 2 lisäksi yksi mies viestijoukkueeseen. 
 
MC 4-6 (Oberhof, Ruhpolding, Anterselva) 
Kuluvan kauden IBU-pisteet, Kontiolahden GP 14. - 15.11.2015 sekä Kontiolahti 19. - 20.12.2015 
Osallistuu Kaisa Mäkäräinen ja Mari Laukkanen, tämän lisäksi valitaan enintään 2 naista ja 4 miestä 
(Oberhof 3 miestä) 
 
MC 7-8 (Canmore, Presque Isle) 
Kuluvan kauden IBU-pisteet, Mikkeli 2.1.2016 ja Iisvesi 3.1.2016 
Osallistuu Kaisa Mäkäräinen ja Mari Laukkanen, tämän lisäksi valitaan enintään 1 nainen ja 3 
miestä 
 
MC 9 (Khanty Mansiysk) 
Kuluvan kauden IBU-pisteet ja kansainväliset kilpailut (1. MC, 2. IBU-cup, 3. NMM)  
Joukkueen koko enintään 3 naista ja 3 miestä 
 
MM (Holmenkollen) 
Kuluvan kauden IBU-pisteet ja kansainväliset kilpailut (1.MC, 2. IBU-cup, 3. NMM) 
Joukkueen koko enintään 5 naista ja 5 miestä 
 
 
 

OMAVASTUUT  
Omavastuut on lueteltu alla eri kilpailuihin, mutta niitä voidaan tarkistaa tarvittaessa liiton 
taloustilanteesta ja kilpailujen kustannuksista johtuen. 

 
Omavastuuosuudet IBU cup ja EM-kilpailussa:  
1. A-maajoukkueen 1.6.2015 nimetyillä urheilijoilla ei ole 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 30 (viestijoukkue 8) tai parempi EI 
OMAVASTUUTA. Jos urheilija ei saavuta yllämainittuja tuloksia maksaa hän liitolle OMAVASTUUTA:  
300 €/viikko. 



 
3. IBU-Cup kisoissa, joissa ei ole liiton järjestämää valmennusta ja huoltoa, kustannuksia helpotetaan 
urheilijoille kohdennetulla IBU tuella. 
 
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 600 € 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 1.6.2015 nimetyillä urheilijoilla ei ole omavastuuta MC kilpailuissa. 
 
2. Muiden urheilijoiden omavastuut MC kilpailuissa. 
 
maksunmääräytymisjakso on MC kilpailuviikko  
Jos urheilijan sijoitus vähintään yhdessä kilpailussa on 60 ja viesti 10 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 600 € liitolle korvauksena valmentajien 
ja huollon kustannuksista.  
Sairastapauksessa on urheilijan käytävä kilpailujen lääkärin tarkastuksessa.  
 
Omavastuuosuudet MM-, NMM, YOG ja EYOF-kilpailuihin määritetään joukkueiden valintojen 
yhteydessä ottaen huomioon liiton taloustilanteen  
 
MUUT MÄÄRÄYKSET  
  

1. A-Maajoukkuetta lukuun ottamatta kaikki muut valmennusryhmiin nimetyt urheilijat maksavat 
liiton toimittamasata varustepaketista vähintään sen arvon perusteella määräytyvän 
arvonlisäveron. 

2. 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.  
 

3.  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) 
 

 
 


