Valintaperiaatteet Suomen Ampumahiihtoliiton A-maajoukkueen ja Haastajatryhmien valmennusleiritykseen
Yleistä
Suomen Ampumahiihtoliiton aikuisten ym. valmennusryhmiin kaudelle 2020-21 valitaan urheilijat
tässä dokumentissa linjatuin periaattein ja valintakriteerein. Elokuun loppuun mennessä
julkaistaan valintaperiaatteet siitä, kuinka urheilijat valitaan kilpailukauden 2020/2021 kilpailuihin
(= maailmancup, IBU-cup, EM- ja MM-kisat).
Päävalmentaja esittää urheilijat valmennusryhmiin kuultuaan lajipäällikköä ja
lajiryhmävalmentajia. Toiminnanjohtaja pidetään informoituna valmistelun edetessä. Liiton
hallitus vahvistaa valinnat.
Valmennusvaliokunta yhdessä päävalmentajan ja lajipäällikön kanssa valmistelevat esityksen
urheilijoiden omavastuumaksuista harjoituskaudelle. Hallitus vahvistaa omavastuumaksut sekä
valmennuksen kokonaiskulubudjetin.
Sekä valmistelussa että päätöksenteossa mukana olevat tuovat itse esiin mahdollisen jääviytensä
asian käsittelyyn.
Valintakriteerit
A-maajoukkue
A1:
1. Kaksi top-15 -suoritusta MC- tai MM-kilpailuissa
2. Top-25 -sijoitus kokonaismaailmancupissa
3. MC- tai MM-kilpailujen viestijoukkueen jäsen podium-sijoituksella (1.-3.)
4. MC- tai MM-kilpailujen seka- tai parisekaviestijoukkueen jäsen podium-sijoituksella
(1.-3.); kukin ym. näyttö edeltävältä kilpailukaudelta
A2:
1. Kaksi top-40 -sijoitusta MC- tai MM-kilpailuissa
2. MC- tai MM-kilpailujen viestijoukkueen jäsen top-8 -sijoituksella
3. muu edellisen kilpailukauden merkittävä näyttö (esim. IBU-cup tai NMM 22-sarjasta) tai
erityisen merkittävä näyttösuoritus näyttö- ja/tai ampumahiihdon SM-kilpailuista;
A-maajoukkueeseen voidaan valita vuosittain enintään 10 urheilijaa.
A1- ja A2 -omavastuukategorioiden leirityksen sisällöt ja omavastuumäärät tiedotetaan
viimeistään kevään ryhmävalintailmoitusten yhteydessä.

Haastajat -ryhmä
1. Merkittävä näyttö MM-kilpailuista tai MC-kilpailuista
2. Top 25 -tulos IBU Cupissa ja/tai Euroopan mestaruuskisoissa
3. Top 15 -tulos Nuorten MM-kilpailuissa tai nuorten IBU Cupissa (alle 22-v sarja ja viimeistä
vuotta alle 19-v sarjassa olleet);
4. muu edellisen kilpailukauden erityisen merkittävä näyttö, erityisesti näyttö- ja/tai
ampumahiihdon SM-kilpailuista;
kukin ym. näyttö edeltävältä kilpailukaudelta.
Haastajat -ryhmään voidaan valita enintään 12 urheilijaa.

Lisäarviointi SM-mitalisteille:
Edeltävän kilpailukauden ampumahiihdon SM-kilpailujen henkilökohtaisten yleisen
sarjan/matkojen mitalistit (ml. muista lajeista tulevat urheilijat) kutsutaan ensimmäiselle
Haastajat -ryhmän leirille (ellei urheilija ole jo tullut muutoin valituksi). Leirillä urheilijat
arvioidaan ja käydään keskustelut. Myös tätä reittiä pitkin urheilija voi tulla nimetyksi Haastajat ryhmään seuraavalle kaudelle. Kutsutut urheilijat maksavat leirityksen ajalta
omakustannushinnan (majoitus, ruokailut).

Liite 1 Raja- ja poikkeustapausarviointi
Ns. raja- ja poikkeustapauksissa voidaan perustelluissa tapauksissa käyttää seuraavia
valintakriteereitä:
•
•
•
•
•

Urheilijan näytöt kahdelta (2) edelliseltä kilpailukaudelta, suhteessa ym.
valintakriteereihin.
Urheilijan poikkeuksellinen kehityspotentiaali, jonka päävalmentaja perustelee
Urheilijan korkea motivaatio ja sitoutuminen on olennainen valintakriteeri kaikkiin
valmennusryhmiin.
Liiton lääkärin tai muun urheilulääkärin todentama sairaus tai loukkaantuminen.
Kansalaisuuden saaminen (kv. tasolla kilpaillut urheilija) tai urheilijan paluu välivuoden
jälkeen.

