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Nuorten valintaperusteiden pohjana käytetään SAhL pisteitä, jossa lasketaan kolmen parhaan 

kilpailusuorituksen keskiarvo. Täten jokaista kilpailusuoritusta voidaan tasapuolisesti verrata keskenään 

kilpailumuodosta riippumatta. Esimerkki SAhL pisteiden laskemisesta löytyy valintaperusteiden alaosasta. 

  

Kauden 2019/2020 alussa käytetään SAhL pisteiden pohjana edellisen kauden (2018/2019) lopullisia N/M19 

ja N/M22 sarjojen SAhL pisteitä. 

 

SAhL pisteet toimivat pohjana valinnoille ja lisäksi valmennusjohto arvioi urheilijoiden kuntotekijöiden ja 

lajisuoritusten kehittymistä tai heikentymistä kaikkien näyttökilpailuiden kesken, jonka perusteella kunkin 

tapahtuman vastuuvalmentaja valmistelee valmentajien, lajipäällikön ja päävalmentajan kanssa esityksen 

joukkueesta. Esitys käydään läpi valmennusvaliokunnan puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan kesken. 

Esitykset vahvistaa hallitus. 

 

Estyneisyys näyttökilpailuun osallistumiseen sairauden johdosta on todennettava lääkärintodistuksella, joka 

toimitetaan lajipäällikölle etukäteen tai mahdollisimman pian kyseisen kilpailutapahtuman jälkeen. 

 

 

 

IBU Junior Cup 1. N/M 22 ( Pokljuka, 9.-15.12.2019)   

Valintaperusteet: 

1. Näyttökilpailu: Kontiolahden GP 16.- 17.11.2019. 

2. Edellisen kauden kansainväliset näytöt 

3. Joukkue esitetään MC / IC joukkuevalintojen jälkeen. 

4. Joukkueeseen voidaan valita N/M19 sarjan urheilijoita, mikäli he osallistuvat N/M22 sarjoihin 

näyttökilpailussa. 

 

 

YOG, Lausanne (Lausanne / Prémanon) 9.-19.1.2020   

Valintaperusteet: 

 

1. Olympiakomitea valitsee edustajat (3+3) kilpailuihin, SAhL:n esityksen perusteella.  

2. Valittavat edustajat alle 18v. (synt. 2002/2003) 

3. Näyttökilpailut: Kontiolahden GP 16.- 17.11.2019 ja Imatra 14.-15.12.2019.  

4. Kilpailijat osallistuvat näyttökilpailuissa sarjoihin N19 ja M19. 

 

 

 

Nuorten MM, N/M 19 ja N/M 22 (Lenzerheide, 25.1.-3.2.2019) 

Valintaperusteet: 



1. Kuluvan kauden kansainväliset kilpailut (MC/IC ja IBU Junior Cup) 

2. Näyttökilpailut: Imatra, 14.-15.12.2019 ja Kontiolahti, 4.-5.1.2020.   

3. Varanäyttökilpailu: Kontiolahden GP 16.-17.11.2019, mikäli virallisia näyttökilpailuja ei voida 

käydä. 

4. Valmennusjohto arvioi joukkuetta nimettäessä urheilijoiden mahdollisuudet sijoittua 

henkilökohtaisilla kilpailumatkoilla 20 parhaan joukkoon. 

5. Joukkue valitaan 6.1. alkavalla viikolla. Mahdolliselle valmistavalle leirille lähtö on 19.1., 

kisapaikalle siirtyminen 23.1. 

 

 

 

Nuorten EM ja IBU Junior Cup 4. N/M 22 Hochfilzen 9.-15.3.2019 (JOECH) 

 

Hallitus päättää lopullisesti nuorten MM-kilpailujen jälkeen lähetetäänkö joukkue Hochfilzeniin. 

Valintaperusteet: 

1. Kuluvan kauden kansainväliset kilpailut (MC/IC, NMM 19/22 ja IBU Junior Cup) 

2. Näyttökilpailut: alustavasti 22.-23.2.2020 - paikka ja aika vahvistuu kilpailukalenterin julkistuksen 

yhteydessä  

3. Valmennusjohto arvioi joukkuetta nimettäessä urheilijoiden mahdollisuudet sijoittua 

henkilökohtaisilla kilpailumatkoilla 20 parhaan joukkoon 

 

 

 

 

SAhL pisteet muodostuvat seuraavilla säännöillä nuorten sarjoissa:  

 

Kilpailupisteet + Race penalty = kilpailukohtainen SAhL pistemäärä 

 

Kilpailupisteet: ((voittajan loppuaika/kilpailijan X:n loppuaika)-1)*800, esim. ((38:28,1 /39:45,9)-1)*800 = 

26,97  

 

 

Race penalty: Kilpailusarjan 10 parhaan joukkoon sijoittuneiden, 3 pienimmän SAhL pistemäärät lasketaan 

yhteen, ja jaetaan 3,75. esim. (29,14+42,56+80,33):3,75= 40,54.  

Race penalty voi kilpailujen kesken olla eri, riippuen keitä osallistunut ja sijoittunut 10 parhaan joukkoon.  

Esim. Race penalty on 40,54 ja kilpailija X:n kilpailupisteet ovat 26,97; kilpailija X:n SAhL pisteet ovat 

tällöin 67,51, kun voittajan SAhL pisteet ovat 40,54 

 

 

SAhL pisteiden laskeminen, jos urheilijalla on vähemmän kuin kolme (3) kilpailusuoritusta kerroin 1,0; 

urheilijalla kaksi (2) kilpailusuoritusta, kerroin tällöin 1,1 tai/jos kilpailijalla on vain yksi (1) kilpailusuoritus, 

kerroin tällöin 1,2. 

Esim. kolme kilpailusuoritusta ((72,00+72,00+72,00):3)=72,00 / kaksi kilpailusuoritusta ((72,00 + 

72,00):2)= 72,00 x 1,1= 79,20 / yksi kilpailusuoritus 72,00 x 1,2= 86,40 

 


