
 

                                     
 

 

     
Suomen Ampumahiihtoliitto 

VALINTAKRITEERIT 

 
2019-20 Maailmancup & IBU Cup joukkueet 

 
13.9.2019 

 

Yleistä 

 
Seuraavat kriteerit määrittelevät kuinka urheilijoita valitaan aikuisten kauden 2019-2020 kilpailuihin. 
Kyseessä olevat kilpailut ovat Maailmancup, MM-kilpailut, IBU Cup ja avoimet Euroopan 
mestaruuskilpailut. 
 
Urheilijat tarkkaillaan harjoituskauden 2019 maajoukkueen leireillä, avoimissa leirikilpailuissa ja erikseen 
nimetyissä avoimissa tarkkailukilpailuissa. Kilpailut julkistetaan liiton nettisivuilla. 
 
Valmentajien näkemys:  
 
Kaikkia tuloksia kotimaan kilpailuista, IBU-cupeista, maailmancupeista ja muista kv. arvokilpailuista 
käytetään perusteena päävalmentajan johdolla luotavassa valmentajien näkemyksessä.  
  

Valintaprosessi: 

 

Esitykset valmistellaan päävalmentajan ja lajipäällikön johdolla. Esitys käydään läpi lajipäällikön, 
valmennusvaliokunnan puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan kesken.  Esitykset vahvistaa hallitus. 
 

Tarkkailukilpailut 

 
Oloksen avoimet leirikilpailut 5. ja 7.11. 
Kontiolahden GP-kilpailut 16.-17.11. 
Imatra 14.-15.12. 
Kontiolahti 4.-5.1. 
(Ahvenisto) alustava 1.-2.2. 
 
Tarkkailukilpailujen päivät ja kilpailumatkat: 
  

5.11.2019 7.11.2019 16.11.2019 17.11.2019 14.12.2019 15.12.2019 

Pika Pika Pika Takaa-ajo Pika Pika 

4.1.2020 5.1.2020 1.2.2020 2.2.2020   

Pika Massa Pika Normaali   

 

  



 

 

Valintakriteerit 
Maailmancup 1-3 

 MC 1 Östersund, SWE:  29.11. – 8.12.2019 

 MC 2 Hochfilzen, AUT: 12.-15.12.2019 

 MC 3 Le Grand Bornand, FRA: 16.-22.12. 2019 

 
Naiset 
Starttipaikkoja: 4 

● Kaikki kaudella 2018-2019 maailmancup- tai MM-kilpailuissa top 20 – sijoituksen 
saavuttaneet urheilijat ovat esivalittuja (Kaisa Mäkäräinen) 

● Tarkkailukilpailujen voittaja valitaan (molempien päivien yhteistulos, takaa-ajon voittaja) 
o esivalitun ollessa voittaja valitaan toiseksi tullut 

● Lisäksi kaikkien tarkkailukilpailujen tulosten perusteella ja päävalmentajan esittämänä 
valitaan 2 urheilijaa 

 
Miehet 
Starttipaikkoja: 3 

• Kaikki kaudella 2018-2019 maailmancup- tai MM-kilpailuissa top 20 – sijoituksen 
saavuttaneet urheilijat ovat esivalittuja (ei kriteerin täyttäviä urheilijoita) 

• Tarkkailukilpailujen voittaja valitaan (molempien päivien yhteistulos, takaa-ajon voittaja) 

• Lisäksi kaikkien tarkkailukilpailujen tulosten perusteella ja päävalmentajan esittämänä 
valitaan 2 urheilijaa 

• lisäksi joukkuetta täydennetään MC1 ja MC2 viestejä varten tarkkailukilpailujen ja IBU Cup 
1:n tulosten perusteella päävalmentajan esityksen mukaisesti 

 
IBU Cupit 1 - 3: 
 IBU Cup 1 Sjusjöen, NOR: 25.11. – 1.12. 

IBU Cup 2 Ridnaun, ITA: 9. – 15.12. 
IBU Cup 3 Obertilliach, AUT: 16. – 21.12. 

 
Naiset ja miehet 
Starttipaikkoja: 4 
 

● tarkkailukilpailujen tulosten perusteella työstetty esitys, valitaan 4 urheilijaa sekä naisiin 
että miehiin 

 
Maailmancupit 4 - 6 

MC 4 Oberhof, GER: 6. – 12.1.2020 

MC 5 Ruhpolding, GER 13.-19.1.2020 

MC 6 Pokljuka, SLO: 20.-26.1.2020 

  
Naiset  
Starttipaikkoja: 4 

● 3 eniten maailmancupin pisteitä kokonaistilanteessa kerännyttä urheilijaa valitaan  
● Mikäli maailmancupin pisteitä keränneitä urheilijoita on vähemmän kuin 3, valitaan 

yksittäisten kansainvälisten tulosten perusteella, kunnes maksimi 3 urheilijaa on valittu 

● 1 urheilija valitaan päävalmentajan esityksen perusteella 



 

 

Miehet 
Starttipaikkoja: 3 

● 2 eniten maailmancupin pisteitä kokonaistilanteessa kerännyttä urheilijaa valitaan  
● Mikäli maailmancupin pisteitä keränneitä urheilijoita on vähemmän kuin 2, valitaan 

yksittäisten kansainvälisten tulosten perusteella, kunnes maksimi 2 urheilijaa on valittu 

● 2 urheilijaa valitaan päävalmentajan esityksen perusteella: kilpailutus (henkilökohtaiset, 
viestit) päätetään paikan päällä olevan valmennusjohdon toimesta 

IBU Cupit 4 - 5 

IBU Cup 4 Osrblie, SVK: 6. – 12.1.2020 

IBU Cup 5 Duszniki Zdroj, POL: 13. – 18.1.2020 
 

Naiset ja miehet 
Starttipaikkoja: 4 per sukupuoli 

● 2 eniten maailmancupin ja IBU-Cupin pisteitä kokonaistilanteessa kerännyttä urheilijaa 
valitaan 

● jos vähemmän kuin 2 urheilijaa on kerännyt maailmancupin tai IBU-Cupin pisteitä, valitaan 
kauden tuloksista maailmancupin ja IBU-Cupin parhaiden yksittäisten tulosten perusteella 
maksimissaan 2 urheilijaa 

● 1-2 urheilijaa valitaan valmentajien esittämänä 

 
IBU Cupit 6 – 7 

IBU Cup 6 Arber, GER: 3. – 9.2.2020 
IBU Cup 7 Martell, ITA: 10.-15.2.2020 

 
Naiset ja miehet 
Starttipaikkoja: 4 per sukupuoli 

● 2 eniten maailmancupin ja IBU-Cupin pisteitä kokonaistilanteessa kerännyttä urheilijaa 
valitaan 

● jos vähemmän kuin 2 urheilijaa on kerännyt maailmancupin tai IBU-Cupin pisteitä, valitaan 
kauden tuloksista maailmancupin ja IBU-Cupin parhaiden yksittäisten tulosten perusteella 
maksimissaan 2 urheilijaa 

● 1-2 urheilijaa valitaan valmentajien esittämänä 

 
 
MM-kilpailut 
 Antholz, ITA: 12. – 23.2.2020 

 
Naiset 
Starttipaikkoja: 3  

● 2 urheilijaa, joilla on eniten MC-pisteitä MC 6:n jälkeen valitaan. Mikäli 2 urheilijalla ei ole 
MC-pisteitä, valitaan yksittäisten MC-tulosten perusteella, kunnes 2 urheilijan maksimi on 
saavutettu. 

● 2 urheilijaa valitaan valmentajien esityksen perusteella  
 
 
 
 



 

 

Miehet 
Starttipaikkoja: 3 

● 2 urheilijaa, joilla on eniten MC-pisteitä MC 6:n jälkeen valitaan. Mikäli 2 urheilijalla ei ole 
MC-pisteitä, valitaan yksittäisten MC-tulosten perusteella, kunnes 2 urheilijan maksimi on 
saavutettu. 

● 2 urheilijaa valitaan valmentajien esityksen perusteella  
 
MM-joukkueen valinta suoritetaan MC6:n jälkeen 26.01.2020. Joukkuetta voidaan viimeisten 
urheilijoiden osalta täydentää Nuorten MM-kilpailujen jälkeen 2.2.2020. 
 
Maailmancupit 7 - 9 

 MC 7 Nove Mesto, CZE: 2. – 8.3.2020 

MC 8 Kontiolahti, FIN: 9. – 15.3.2020 
 MC 9 Holmenkollen, NOR: 16. - 22.3.202 
 

Naiset 
Starttipaikkoja: 4  

● 3 eniten maailmancupin pisteitä kokonaistilanteessa kerännyttä urheilijaa valitaan  
● Mikäli maailmancupin pisteitä keränneitä urheilijoita on vähemmän kuin 3, valitaan 

yksittäisten kansainvälisten tulosten perusteella, kunnes maksimi 3 urheilijaa on valittu 

● 1 urheilija voidaan valita päävalmentajan esityksestä: erityisesti nuorten kilpailumenestys 
kauden aikana huomioidaan MC8-9:n valintojen osalta 

 
Miehet  
Starttipaikkoja: 3  

● 2 eniten maailmancupin pisteitä kokonaistilanteessa kerännyttä urheilijaa valitaan  
● Mikäli maailmancupin pisteitä keränneitä urheilijoita on vähemmän kuin 2, valitaan 

yksittäisten kansainvälisten tulosten perusteella, kunnes maksimi 2 urheilijaa on valittu 

● 1 urheilija valitaan päävalmentajan esityksestä: erityisesti nuorten kilpailumenestys kauden 
aikana huomioidaan MC8-9:n valintojen osalta 

● miehissä joukkueeseen valitaan neljäs urheilija MC7:n viestejä varten päävalmentajan 
esityksestä 

 
Euroopan mestaruuskilpailut ja IBU Cup 8 

EM-kilpailut Otepää, EST: 24.2. – 1.3.2020 

IBU Cup 8 Minsk-Raubichi, BLR: 2. – 8.3.2020 
 

Naiset ja miehet EM-kilpailut 
Starttipaikkoja: 6 per sukupuoli 

● 3-6 urheilijaa valitaan valmentajien esityksen perusteella 
 

Naiset ja miehet, IBU Cup 8 

Starttipaikkoja: 4 per sukupuoli 

• Hallitus arvioi osallistumisen tammikuun 2020 loppuun mennessä 

• 1-2 parasta urheilijaa valitaan (järjestyksessä MC-kokonaispisteet, IBU Cup-pisteet) 

• 1-4 urheilijaa valitaan valmentajien esityksen perusteella 

• joukkueeseen nimettyjen urheilijoiden kokonaismäärä on maksimissaan 6 



 

 

Liite: käytännöt ja säännöt 

 
 
1.  Maailmancupin ja IBU-Cupin välillä liikkuminen 
 
Maajoukkueen päävalmentajan johdolla valmennusjohto voi käyttää seuraavia käytäntöjä urheilijoiden 
nostamiseksi IBU Cupista maailmancupiin tai päinvastoin: 
  

1. Urheilijat, jotka eivät saavuta maailmancup-pisteitä voidaan siirtää IBU Cupiin 
2. IBU Cupissa menestyneitä urheilijoita voidaan siirtää maailmancupiin, jos paikkoja on vapaana. 
3. Urheilijat, jotka ovat kipeänä voidaan lähettää kotiin maailmancupista tai IBU Cupista liiton 

lääkärin kanssa konsultoinnin perusteella. 
 
Lisäksi, IBU Cupissa kilpailevia urheilijoita voidaan käyttää maailmancupissa, mikäli maailmancupin 
joukkueessa ei ole riittävästi urheilijoita täyttämään vapaita paikkoja. Nämä tilanteet arvioidaan aina 
erikseen urheilijoiden kilpailuaikataulut ja logistiikka huomioon ottaen. Tavoitteena on aina kilpailla 
täysillä joukkueilla ja osallistua kaikkiin viestikilpailuihin. 
 
 
3.  SAHL valmentajien esityksen periaatteet 
 
Päävalmentajan johdolla tapahtuva valmentajien näkemyksen huomioonottamisen tarkoituksena on 
varmistaa kaikkein kilpailukykyisimmän joukkueen valinta kaikissa tilanteissa. Valmentajat perustavat 
päätöksensä seuraaviin tekijöihin:  
 

1. Tuloshistoria tietyssä kilpailumuodossa, kyseisellä kaudella ja sitä edeltävällä kaudella 
 

2. Viimeaikainen kehittyminen tuloksissa ja suorituskyvyn osa-alueissa, kuten hiihtovauhti ja 
ammunnan osa-alueet (sekä harjoittelussa että kilpailuissa) 
 

3. Viimeaikainen positiivinen trendi kilpailutuloksissa tai suorituskyvyn osa-alueissa, mikä selkeästi 
viittaa tulevaisuuden potentiaaliin Olympia- tai MM-kilpailuissa ja joka voisi selkeästi parantua 
valinnalla joukkueeseen 
 

4. Sairauteen tai loukkaantumiseen perustuva poisjäänti tarkkailuista (SAHL:n lääkärin vahvistama) 
 

 
5.  IBU suoritustason vaatimukset maailmancupissa kilpailemiselle 

 
Urheilijan tulee täyttää IBU:n sääntöjenmukaiset vaatimukset maailmancupissa kilpailemiselle. 


