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Yleistä
Seuraavat kriteerit määrittelevät kuinka urheilijoita valitaan aikuisten kauden 2020-2021 kilpailuihin.
Kyseessä olevat kilpailut ovat Maailmancup, MM-kilpailut, IBU Cup ja avoimet Euroopan
mestaruuskilpailut. Mikäli force majeur-syiden johdosta kansainväliseen kilpailuohjelmaan tulee
muutoksia, voidaan valintaperusteista poiketa.
Urheilijoita arvioidaan harjoituskauden 2020 maajoukkueen leireillä, avoimissa leirikilpailuissa ja
erikseen nimetyissä avoimissa tarkkailukilpailuissa. Kilpailut julkistetaan liiton nettisivuilla.
Näyttökilpailuista lasketaan edelleen SAhL-pisteet valmentajien näkemyksen muodostamisen tueksi,
tätä pistelistaa ei kuitenkaan käytetä suoraan valintojen perusteena.
Kontiolahden GP-viikonlopun jälkeen suoraan maailmancup-valintaan oikeuttavan
prosenttirankingin laskentaesimerkki löytyy valintaperusteen lopusta.
Valmentajien näkemys: Kaikkia tuloksia kotimaan kilpailuista, IBU cupeista ja maailmancupeista
voidaan käyttää perusteena valmentajien näkemykseen perustuvissa valinnoissa.
Maailmancup- ja MM-joukkueet: Päävalmentaja tekee esityksen hallituksen vahvistettavaksi
kuultuaan valmennusjohtoa, lajipäällikköä ja toiminnanjohtajaa. Joukkuevalinnat vahvistaa hallitus.
IBU-cup- ja EM-joukkueet: Lajipäällikkö tekee esityksen hallituksen vahvistettavaksi kuultuaan
valmennustiimiä (ml. päävalmentaja) ja toiminnanjohtajaa. Joukkuevalinnat vahvistaa hallitus.

Tarkkailukilpailut
Oloksen avoimet leirikilpailut 7.-8.11.2020
Kontiolahden GP-kilpailut 14.-15.11.2020
Imatra 12.-13.12.2020
Seinäjoki 20.12.2020
Pikakilpailut 2.1.2021 – järjestävä taho ja paikkakunta avoinna, vahvistetaan mahdollisimman pian
Lahti ja Hollola 30.-31.1.2021
Tarkkailukilpailujen päivät ja kilpailumatkat:

7.11.2020
Pika

8.11.2020
Pika

14.11.2020
Pika

2.1.2021

30.1.2021

31.1.2021

Pika

Pika

Normaali

15.11.2020
Normaali

12.12.2020
Pika

13.12.2020
Yhteislähtö

20.12.2020
Pika

Valintakriteerit
Maailmancup 1-4
MC 1 Kontiolahti, FIN: 23.-29.11.2020
MC 2 Kontiolahti, FIN: 30.11. – 06.12.2020
MC 3 Hochfilzen, AUT: 07.-13.12.2020
MC 4 Hochfilzen, AUT: 14.-20.12.2020
Naiset
Starttipaikkoja: 4
● Kaikki kaudella 2019-2020 maailmancup- tai MM-kilpailuissa top 20 – sijoituksen
saavuttaneet urheilijat ovat esivalittuja (Mari Eder)
• 7.11., 8.11. ja 14.11. pikamatkojen kolmen parhaan tuloksista lasketaan keskiarvoaika, ja
tähän keskiarvoon vertaamalla muodostetaan prosentit kustakin kilpailusta.
Kolmen kisan tulosten perusteella lasketaan keskiarvoprosentti kullekin urheilijalle.
Suurimman prosenttiluvun rankingissa omaava kilpailija kolmen pikamatkan jälkeen
valitaan. Jos suurimman luvun omaava on esivalittu, valitaan rankingissa toisena oleva.
● Lisäksi kaikkien tarkkailukilpailujen perusteella ja päävalmentajan esittämänä valitaan
maksimissaan 3 urheilijaa
Miehet
Starttipaikkoja: 3
• Kaikki kaudella 2019-2020 maailmancup- tai MM-kilpailuissa top 20 – sijoituksen
saavuttaneet urheilijat ovat esivalittuja (Tero Seppälä)
• 7.11., 8.11. ja 14.11. pikamatkojen kolmen parhaan tuloksista lasketaan keskiarvoaika, ja
tähän keskiarvoon vertaamalla muodostetaan prosentit kustakin kilpailusta.

•

Kolmen kisan tulosten perusteella lasketaan keskiarvoprosentti kullekin urheilijalle.
Suurimman prosenttiluvun rankingissa omaava kilpailija kolmen pikamatkan jälkeen
valitaan. Jos suurimman luvun omaava on esivalittu, valitaan rankingissa toisena oleva.
Lisäksi kaikkien tarkkailukilpailujen perusteella ja valmentajien esittämänä valitaan
maksimissaan 3 urheilijaa

Maailmancup 5 – 7
MC 5 Oberhof, GER: 04. – 10.01.2021
MC 6 Oberhof, GER 11.-17.01.2021
MC 7 Antholz, ITA: 18.-26.01.2021
Naiset
Starttipaikkoja: 4
● 3 eniten maailmancupin pisteitä kokonaistilanteessa kerännyttä urheilijaa valitaan
● Mikäli maailmancupin pisteitä keränneitä urheilijoita on vähemmän kuin 3, voidaan valita
yksittäisten kansainvälisten tulosten perusteella, kunnes maksimi 3 urheilijaa on valittu
● maksimissaan 2 urheilijaa voidaan valita kotimaan näyttökilpailujen ja kansainvälisten
tulosten perusteella päävalmentajan esityksestä
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
● maksimissaan 3 urheilijaa voidaan valita kotimaan näyttökilpailujen ja kansainvälisten
tulosten perusteella päävalmentajan esityksestä

IBU Cup 1 - 2
IBU Cup 1-2, Arber, GER: 11. – 23.01.2021
Naiset ja miehet
Starttipaikkoja: 6 per sukupuoli (valitaan 3-5 urheilijaa per sukupuoli)
● kotimaan näyttökilpailujen perusteella valitaan 2 urheilijaa
● maksimissaan 3 urheilijaa voidaan valita kansainvälisten tulosten perusteella
Euroopan mestaruuskilpailut
EM-kilpailut Duszniki Zdroj, POL: 24.01. – 30.01.2021
Naiset ja miehet EM-kilpailut
Starttipaikkoja: 6 per sukupuoli
● 3-6 urheilijaa valitaan lajipäällikön johdolla valmennustiimin koostaman esityksen
perusteella. Koostamisvaiheessa kuullaan myös toiminnanjohtajaa.
IBU Cup 3 - 4
Osrblie 11.-21.2.2021

Starttipaikkoja: 6 per sukupuoli (valitaan 3-5 urheilijaa per sukupuoli)
• 1-2 parasta urheilijaa valitaan cup-kiertueiden kokonaispisteiden perusteella (järjestyksessä MCkokonaispisteet, IBU Cup-pisteet)
• 1-4 urheilijaa valitaan lajipäällikön johdolla valmennustiimin koostaman esityksen perusteella.
Koostamisvaiheessa kuullaan myös toiminnanjohtajaa.

MM-kilpailut
Pokljuka, SLO: 09. – 21.02.2021
Naiset
Starttipaikkoja: 4
● 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.
● 2-3 urheilijaa valitaan valmentajien esityksen perusteella 23.01.2021 mennessä
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.
● 2-3 urheilijaa valitaan valmentajien esityksen perusteella

Maailmancupit 9 – 11 (Lopulliset paikkakunnat ja päivämäärät vahvistuvat marraskuussa)
MC 9 Peking, CHN: 23.02. – 01.3.2021
MC 10 Nove Mesto, CZE: 9. – 15.3.2021
MC 11 Holmenkollen, NOR: 16. - 22.3.2021
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 MC10-11: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 MC10-11:n valintojen osalta
● miehissä joukkueeseen valitaan neljäs urheilija MC9:n viestejä varten päävalmentajan
esityksestä

IBU Cup 5 Ridnaun, ITA: 08. – 14.03.2021
Naiset ja miehet
Starttipaikkoja: 6 per sukupuoli
● Hallitus päättää joukkueen osallistumisesta tammikuun 2021 loppuun mennessä
● 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 lajipäällikön johdolla valmennustiimin koostaman esityksen
perusteella. Koostamisvaiheessa kuullaan myös toiminnanjohtajaa.

Prosenttiranking-esimerkkilaskelma
Esimerkkikilpailu 1.
Urheilija
1. Urheilija1
2. Urheilija2
3. Urheilija3
4. Urheilija4
5. Urheilija5
6. Urheilija6

Aika % top-3 aikojen keskiarvosta (21.55,2)
21:23,3 102,5%
22:05,2 99,2%
22:17,1 98,4%
22:28,2 97,6%
22:29,2 97,5%
22:34,0 97,1%

Esimerkkikilpailu 2.
Urheilija
1. Urheilija2
2. Urheilija3
3. Urheilija1
4. Urheilija6
5. Urheilija5
6. Urheilija4

Aika % top-3 aikojen keskiarvosta (21.23,1)
20:32,0 104,2%
21:45,4 98,3%
21:52,0 97,8%
21:56,9 97,4%
22:01,7 97,1%
22:05,8 96,8%

Ranking-esimerkki yllä olevien tulosten pohjalta
Kisa 1. Kisa 2. Prosenttikeskiarvo
1. Urheilija 2
99,2% 104,2% 101,7%
2. Urheilija 1
102,5% 97,8% 100,15%
3. Urheilija 3
98,4% 98,3% 98,35%
4. Urheilija 5
97,5% 97,1% 97,3%
5. Urheilija 6
97,1% 97,4% 97,25%
6. Urheilija 4
97,6% 96,8% 97,2%

Liite: käytännöt ja säännöt
1. Maailmancupin ja IBU-Cupin välillä liikkuminen
Maajoukkueen 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 Cupin top-10 urheilijoita voidaan siirtää maailmancupiin, jos paikkoja on vapaana.
3. Urheilijat, jotka ovat sairastuneet tai loukkaantuneet voidaan lähettää kotiin maailmancupista
tai IBU Cupista liiton lääkärin kanssa konsultoinnin perusteella.
Lisäksi, IBU Cupissa kilpailevia urheilijoita voidaan siirtää maailmancupiin, 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.
2. SAHL valmentajien esityksen periaatteet
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,
lääkärintodistuksella)
3. IBU suoritustason vaatimukset maailmancupissa kilpailemiselle
Urheilijan tulee täyttää IBU:n sääntöjenmukaiset vaatimukset maailmancupissa kilpailemiselle.

