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Seuraavat kriteerit määrittelevät kuinka urheilijoita valitaan nuorten MM-kisoihin, jotka IBU:n päätösten
jälkeen ovat tällä kaudella ainoat nuorten arvokilpailut.
Mikäli force majeure- syiden johdosta kansainväliseen tai kansalliseen kilpailuohjelmaan tulee muutoksia,
voidaan valintaperusteista poiketa.

N/M 22 valintaperusteiden pohjana käytetään SAhL- pisteitä, jossa lasketaan kolmen parhaan
kilpailusuorituksen keskiarvo. Täten jokaista kilpailusuoritusta voidaan tasapuolisesti verrata keskenään
kilpailumuodosta riippumatta. Kauden 2020/2021 alussa käytetään SAhL- pisteiden pohjana edellisen
kauden (2019/2020) lopullisia ja N/M- sarjojen SAhL- pisteitä.
- kolme urheilijaa valitaan näyttökilpailujen tulosten perusteella N/M22-sarjassa
- neljäs urheilija valitaan lajipäällikön johdolla koostetun valmentajien esityksen perusteella
- lisäksi nimetään kaksi varaurheilijaa
N/M19 valintaperusteena käytetään 4 kilpailusta 3 parhaan tuloksen prosenttiranking-keskiarvon listaa (tai 2
parasta kolmesta jos joudutaan käyttämään varakilpailua).
- kaksi urheilijaa valitaan näyttökilpailujen tulosten perusteella N/M19-sarjassa
- kolmas urheilija valitaan lajipäällikön johdolla koostetun valmentajien esityksen perusteella
- lisäksi nimetään kaksi varaurheilijaa
Jos urheilijalla on vain yksi tulos näyttökilpailuista ilman hyväksyttävää syytä poissaoloille muista
kilpailuista, ei hän voi tulla valituksi. Jos urheilijalla on vain kaksi tulosta näyttökilpailuista ilman
hyväksyttävää syytä poissaoloille, hän voi tulla valituksi vain valmentajien esittämänä.
Esimerkit SAhL- sekä prosenttiranking-pisteiden laskemisesta löytyy valintaperusteiden alaosasta.
SAhL pisteet (N/M22-sarjassa) ja prosenttiranking (N/M19-sarjassa) toimivat pohjana valinnoille. Lisäksi
valmennusjohto arvioi urheilijoiden kuntotekijöiden ja lajisuoritusten kehittymistä tai heikentymistä kaikkien
näyttökilpailuiden kesken, jonka perusteella valmennustiimi valmistelee lajipäällikön johdolla esityksen
joukkueesta. Joukkuevalinnat vahvistaa hallitus.
Estyneisyys näyttökilpailuun osallistumiseen sairauden johdosta on todennettava lääkärintodistuksella, joka
toimitetaan lajipäällikölle etukäteen tai mahdollisimman pian kyseisen kilpailutapahtuman jälkeen.
Lääkärintodistuksella todennettu poissaolo sairauden perusteella ei johda rangaistuskertoimen käyttöön
SAhL-pisteissä näyttökilpailutulosten jäädessä alle kolmeen.

Nuorten MM, N/M 19 ja N/M 22 (Obertilliach, AUT 24.02.-07.03.2021)
Valintaperusteet:
1. Kuluvan kauden kansainväliset kilpailut (IBU-cup, Maailmancup)
2. Näyttökilpailut:
• Jalasjärvi / Kauhajoki 09.-10.01.2021
• Lahti / Hollola 30.-31.1.2021
3. Varanäyttökilpailu: Pikamatkan kilpailu (paikkakunta vahvistuu myöhemmin) 2.1.2021, mikäli
virallisia näyttökilpailuja ei voida käydä.
4. Valmennusjohto arvioi joukkuetta nimettäessä urheilijoiden mahdollisuudet sijoittua
henkilökohtaisilla kilpailumatkoilla 20 parhaan joukkoon.
5. Joukkue valitaan 1.2.2021 alkavalla viikolla. Mahdollisen valmistavan leirin päivämääristä
tiedotetaan myöhemmin.

SAhL pisteet muodostuvat seuraavilla säännöillä N/M22-sarjoissa:
Kilpailupisteet + Race penalty = kilpailukohtainen SAhL pistemäärä
Kilpailupisteet: ((kilpailija X:n loppuaika/voittajan loppuaika)-1)*800, esim. ((39:45,9/38:28,1)-1)*800 =
26,97

Race penalty: Näyttökilpailuun osallistuneiden urheilijoiden 3 pienintä SAhL pistemäärää 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 kilpailuun on osallistunut.
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: 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

Esimerkki N/M19-sarjan prosenttirankingin laskennasta:
Esimerkkikilpailu 1.
Urheilija
1. Urheilija1
2. Urheilija2
3. Urheilija3
4. Urheilija4
5. Urheilija5
6. Urheilija6

Aika
21:23,3
22:05,2
22:17,1
22:28,2
22:29,2
22:34,0

% top-3 aikojen keskiarvosta (21.55,2)
102,5%
99,2%
98,4%
97,6%
97,5%
97,1%

Aika
20:32,0
21:45,4
21:52,0
21:56,9
22:01,7
22:05,8

% top-3 aikojen keskiarvosta (21.23,1)
104,2%
98,3%
97,8%
97,4%
97,1%
96,8%

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

Ranking-esimerkki yllä olevien tulosten pohjalta
Kisa 1.
Kisa 2.
1. Urheilija 2
99,2%
104,2%
2. Urheilija 1
102,5%
97,8%
3. Urheilija 3
98,4%
98,3%
4. Urheilija 5
97,5%
97,1%
5. Urheilija 6
97,1%
97,4%
6. Urheilija 4
97,6%
96,8%

Prosenttikeskiarvo
101,7%
100,15%
98,35%
97,3%
97,25%
97,2%

