
VALINTAPERUSTEET KANSAINVÄLISIIN KILPAILUIHIN KAUDELLA 2011 - 2012 
(Päivitetty 2.10.2011) 

AIKUISET 

Maakiintiöt: 

MC: naiset 4 (6 nimeä), miehet 3 (5 nimeä) 

IBU-Cup: naiset 5 (6 nimeä), miehet 4 (5 nimeä) 

MM: naiset 5 (6 nimeä), miehet 5 (6 nimeä) 

 

IBU-Cup 1 (Idre SWE) 

- osallistuu 3 + 3 

- valitaan edellisen kauden perusteella 

 

MC 1 - 3 (Östersund SWE, Hochfilzen AUT, Annecy Le Grand Bornand FRA)  

osallistuu Mäkäräinen, Laukkanen, Kauppinen, Antila, Toivanen) 

- näiden lisäksi valitaan enintään 2 naista ja enintään 1mies / kilpailuviikko 

Valintaperusteet: 

- katsastuskilpailu Kontiolahdella 19.-20.11.2011 

- Kontiolahden kilpailuissa 19.-20.11.2010 voi antaa näyttöjä Annecyn kilpailuun (MC 

3) 

Joukkueet valitaan 20.11.2010 

 

IBU-Cup 2 - 3 (Ridnau ITA, Obertilliach AUT) 

Valintaperusteet: 

- katsastuskilpailu Kontiolahdella 19.-20.11.2011 

- tarkkailukilpailu M-Cup 3 on Idre IBU-Cup 

- osallistuminen on omakustanteista pois lukien A-maajoukkue urheilijat, jotka ovat 

valittuna IBU-Cup joukkueeseen 

Joukkueet valitaan 20.11.2011 

 

MC 4 - 6 (Oberhof GER, Nove Mesto CZE, Antholtz ITA) 

- valitaan enintään 4 naista ja 4 miestä / kilpailuviikko M-cup ja IBU-Cup 

kokonaispisteiden ja sijoitusten perusteella 

lisäksi tarkkailukilpailut 10.–11.12.2011 Kontiolahdella (FIN-Cup) 

Joukkue valitaan 19.12.2011 

 

IBU-cup 4 - 5 (Forne Avoltri ITA , Haute Marienne FRA) 

Valintaperusteet: 

- alkutalven kansainväliset IBU-Cup ja M-Cup kilpailut 

- tarkkailukilpailut 10.–11.12.2011 Kontiolahdella 

- osallistuminen on omakustanteista pl A-maajoukkueen urheilijat, jotka ovat 

joukkueeseen  

Joukkue valitaan 19.12.2011 

 

EM-kilpailut 26.1.–4.2.2012 U 26 (Brezno Orsblie SVK) 

osallistutaan vain U 26 joukkueella 

- joukkueeseen valitaan 4 naista ja 4 miestä (1986 syntyneet ja nuoremmat) 

Valintaperusteet: 

- kauden 2011-2012 kansainväliset kilpailut 



- lisäksi tarkkailukilpailut 10.–11.12.2011 Kontiolahdella 

Joukkue valitaan 9.1.2011 

 

MC 7 - 8 (Oslo NOR, Kontiolahti FIN) 

- valitaan enintään 4 naista ja 3 miestä  

- M-cup ja IBU-Cup kokonaispisteiden ja sijoitusten perusteella, joukkue valitaan 

16.1.2011 

 

IBU-Cup 6 -7 (Canmore CAN) 

- tarkkailukilpailuna on FIN Cup 3 Jalasjärvi/Kauhajoki 

- osallistuminen omalla kustannuksella 

Joukkue valitaan 16.1.2011 

 

MM-kilpailut 2.-13.3.2011 (Ruhpolding GER) 

- joukkueeseen valitaan enintään 5 naista ja 5 miestä 

Valintaperusteet: 

- kauden 2011-2012 kansainväliset kilpailut  

- urheilijalla on oltava voimassa edustusoikeus MM-kilpailuihin  

Joukkue valitaan viimeistään 23.1.2012, ja täydennetään tarvittaessa 12.2.2012 

 

MC 9 (Khanty Mansiysk RUS) 

- varmistetaan ensi kauden alun osallistumisoikeudet 

- alkutalven kansainväliset IBU-Cup ja M-Cup kilpailut 

- valitaan enintään 4 naista  ja  3 miestä 

-  

IBU-Cup 8 (Altenberg GER) 

- varmistetaan ensi kauden alun osallistumisoikeudet 

- alkutalven kansainväliset IBU-Cup ja M-Cup kilpailut 

- tarkkailukilpailuna on kauden kaikki FIN Cup kilpailut 

Joukkue valitaan 28.2.2011 

 

IBU Cup joukkueet valitaan FIN Cup kilpailujen perusteella 

 

Omavastuuosuudet M-cup kilpailuissa: 
1. A - maajoukkueen (2011) urheilijoilla ei omavastuuta MC kilpailuissa ja IBU 

Cupissa 

2. Muilla urheilijoilla omavastuuosuus määrittyy tulosten perusteella seuraavasti: 

- Urheilijan sijoitus MC kokonaispisteissä 30 parhaan joukossa, EI 

OMAVASTUUTA 

- maksumääräytymisjakso on MC kilpailuviikko 

- jos urheilijan sijoitus vähintään 1 kilpailussa on 60 tai parempi, EI 

OMAVASTUUTA 

- jos urheilija on mukana viestijoukkueessa, jonka sijoitus on 10 tai parempi, 

EI OMAVASTUUTA 

- jos urheilija ei kilpailuviikon aikana yhtään saavuta edellä mainituista 

tuloksista maksaa hän liitolle OMAVASTUUTA 300 € / viikko 

 3.   Mikäli urheilija ei osallistu kilpailuviikolla kilpailuun (ml viestikilpailut), johon 



liitto hänet on nimennyt tai kilpailuun, johon hän on saavuttanut 

osallistumisoikeuden (takaa-ajo ja yhteislähtö) tai hän keskeyttää ilman, että    

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

korvauksena valmentajien ja huollon kustannuksista. Sairaustapauksessa on 

urheilijan käytävä kilpailujen lääkärin tarkastuksessa. 
 

Omavastuuosuudet IBU-Cup kilpailuissa: 
1. Kilpailut ovat pääsääntöisesti omakustanteisia, kustannuksia helpotetaan 

joukkueelle kohdennetulla IBU tuella. IBU tuki maksetaan 3 + 3 urheilijaa. 

2. Kilpailuissa, joissa liitto järjestää valmennuksen tai huollon kilpailupaikalle 

omavastuuosuus määräytyy seuraavasti: 

- maksumääräytymisjakso on IBU-Cup viikko 

- jos urheilijan sijoitus vähintään 1 kilpailussa on 20 tai parempi, EI 

OMAVASTUUTA 

- jos urheilija ei kilpailuviikon aikana saavuta edellä mainittuja tuloksia 

maksaa hän liitolle OMAVASTUUTA 200 € / viikko 

- IBU tuella maksetaan valmentajien ja huoltajien kustannuksia mikäli liitto 

nämä järjestää 

3.   Mikäli urheilija ei osallistu kilpailuviikolla kilpailuun, johon 

 liitto hänet on nimennyt tai kilpailuun, johon hän on saavuttanut 

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

syynä ei ole välinerikko tai loukkaantuminen on urheilijan maksettava 300 € liitolle 

korvauksena valmentajien ja huollon kustannuksista(mikäli ovat paikalla). 

Sairaustapauksessa on urheilijan käytävä kilpailujen lääkärin tarkastuksessa. 

 

Omavastuuosuudet EM-kilpailuissa: 
1. Kilpailut ovat pääsääntöisesti omakustanteiset, kustannuksia helpotetaan 

joukkueelle kohdennetulla IBU tuella. IBU tuki maksetaan 3 + 3 urheilijaa. 

2. Kilpailuissa, joissa liitto järjestää valmennuksen tai huollon kilpailupaikalle 

omavastuuosuus määräytyy seuraavasti: 

- maksumääräytymisjakso on EM-kilpailuviikko 

- jos urheilijan sijoitus vähintään 1 kilpailussa on 20 tai parempi, EI 

OMAVASTUUTA 

- jos urheilija on mukana viestijoukkueessa, jonka sijoitus on 8 tai parempi, EI 

OMAVASTUUTA 

- jos urheilija ei kilpailuviikon aikana saavuta edellä mainittuja tuloksia 

OMAVASTUU ON 300 € 

3.    Mikäli urheilija ei osallistu kilpailuviikolla kilpailuun (ml viestikilpailut), johon 

 liitto hänet on nimennyt tai kilpailuun, 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. Korvauksena valmentajien ja 

huollon kustannuksista(mikäli ovat paikalla). Sairaustapauksessa on urheilijan 

käytävä kilpailujen lääkärin tarkastuksessa. 

 

Aikuisten valitsijat: 
Kilpailu ja valmennuksen toiminnan johtaja, Per-Ole Lindell 



Toiminnanjohtaja, Jukka Haltia 

Kilpailutoimintavaliokunnan puheenjohtaja 

Liiton hallitus vahvistaa valinnat 


