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Yleistä
Seuraavat kriteerit määrittelevät kuinka urheilijoita valitaan aikuisten kauden 2021-2022 kilpailuihin.
Kyseessä olevat kilpailut ovat Maailmancup, IBU Cup, avoimet Euroopan mestaruuskilpailut, Universiadit
sekä Olympialaiset. Mikäli force majeure-syiden johdosta kansainväliseen kilpailuohjelmaan tulee muutoksia, voidaan valintaperusteista poiketa.
Pekingin Olympialaisten osalta joukkueen nimeämisen valmistelu tapahtuu yhteistyössä Huippu-urheiluyksikön (HUY) ja Ampumahiihtoliiton kanssa, lopullisen valinnan ja joukkueen vahvistamisen tekee valintakriteerien mukaisesti Olympiakomitean hallitus.
Urheilijoita arvioidaan harjoituskauden 2021 A-maajoukkueen ja Terrafame-ryhmän leireillä, avoimissa
leirikilpailuissa ja erikseen nimetyissä avoimissa näyttökilpailuissa. Nimettyjen näyttökilpailujen osalta lasketaan urheilijoiden SAhL-pisteet. Syntyvä ranking-tilasto toimii valmentajien esitysvalmistelussa tukena
sekä hallituksen vahvistaessa joukkuetta.
Näyttökilpailut tiedotetaan liiton nettisivuilla. Maailmancupin ja IBU Cupin valinnoissa korostetaan kilpailijan realistista mahdollisuutta saada kilpailuista pisteitä. Maailmancupissa ja IBU Cupissa kilpailevia urheilijoita verrataan kunkin kisaviikon jälkeen. Urheilijavaihdoksia voidaan tehdä kisaviikkojen tulosten perusteella.
Kontiolahden GP-viikonlopun jälkeen suoraan maailmancup-valintaan oikeuttavan prosenttirankingin
laskentaesimerkki löytyy valintaperusteen lopusta.
Valmentajien näkemys: Kaikkia tuloksia kotimaan kilpailuista, IBU cupeista ja maailmancupeista käytetään perusteena valmentajien valintaesityksen tekemisessä.
Maailmancup- 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.
Universiadit: Lajipäällikkö ja Huippu-urheiluyksikkö (HUY) valmistelevat yhteistyössä valintakriteerien
mukaisen esityksen joukkueesta. Joukkuevalinnat vahvistaa Huippu-urheiluyksikkö.

Näyttökilpailut 2021 - 2022
Avoimet leirikilpailut
GP-kilpailut
Kansalliset
Kansalliset
Kansallinen
Kansalliset

30.10.-31.10.2021
06.11.-07.11.2021
20.11.-21.11.2021
11.12.-12.12.2021
02.01.2022
29.01-30.01.2022

Vuokatti (MC 1-2, IC 1-2, Universiadit)
Kontiolahti ((MC 1-2, IC 1-2, Universiadit)
Imatra (IC 3)
Imatra (IC 4-5)
(paikkakunta avoin) (MC 4-6, IC 4-5, EM)
(Kontiolahti) (MC 7-9, IC 7-8)

Näyttökilpailujen päivät ja kilpailumatkat:
30.10.2021
pika

31.10.2021
pika

6.11.2021
pika

2.1.2022

29.1.2022

30.1.2022

pika

pika

normaali

7.11.2021
lyhennetty
normaali

20.11.2021
pika

21.11.2021
lyhennetty
normaali

11.12.2021
pika

12.12.2021
lyhennetty
normaali

VALINTAKRITEERIT
MAAILMANCUP 1-3
MC 1 Östersund, SWE: 26.-05.12.2021
MC 2 Hochfilzen, AUT: 06.-12.12.2021
MC 3 Annecy-Le Grand Bornand, FRA: 13.-19.12.2021
Naiset ja miehet
Starttipaikkoja: 4 + 4 m
• Kaudella 2020-2021 naisissa ja miehissä eniten maailmancupin pisteitä keränneet urheilijat esivalitaan (Mari Eder, Tero Seppälä).
• 30.10., 31.10. ja 6.11. pikamatkojen perusteella muodostetaan prosenttiranking-keskiarvon listaus. (Liite1). Suurimman prosenttiluvun rankingissa omaava kilpailija kolmen pikamatkan jälkeen
valitaan. Jos suurimman luvun omaava on esivalittu, valitaan rankingissa toisena oleva.
• Lisäksi kaikkien näyttökilpailujen perusteella ja päävalmentajan esittämänä valitaan maksimissaan 4 urheilijaa N + M.
IBU CUP 1-2
IBU Cup 1, Idre, SWE: 23.11.-28.11.2021
IBU Cup 2, Sjusjoen, NOR: 29.11.- 04.12.2021
Naiset ja miehet
Starttipaikkoja: 6N + 6M (valitaan 3-5 M +N)
• Kotimaan näyttökilpailujen 30.10., 31.10., 6.11 ja 7.11. perusteella valitaan 4 N + M urheilijaa.

IBU CUP 3, Obertilliach, AUT: 14.12.-19.12.2021
Naiset ja miehet
Starttipaikkoja: 6 N + M (valitaan 3-5 urheilijaa N + M)
• Kansainväliset tulokset (MCUP 1-2 ja IBU Cup 1-2) ja kotimaan karsinnat huomioidaan valinnoissa.
UNIVERSIADIT, Lucerne SUI: 11.12.-21.12.2021
Naiset ja miehet
• Hallitus tekee päätöksen joukkueen lähettämisestä marraskuun alussa.
• Joukkueen koko määräytyy Olympiakomitean asettamien valintakriteereiden sekä lajiliiton esittämien urheilijoiden perusteella.
MAAILMANCUP 4-6
MC 4 Oberhof, GER: 03.01.- 09.01.2022
MC 5 Ruhpolding, GER 10.01.-16.01.2022
MC 6 Antholz, ITA: 17.01.-23.01.2022
Naiset ja miehet
Starttipaikkoja: 4 N + 4 M
• 3 eniten maailmancupin pisteitä kokonaistilanteessa kerännyttä urheilijaa valitaan.
• Mikäli maailmancupin pisteitä saaneita urheilijoita on vähemmän kuin 3, valitaan yksittäisten kansainvälisten tulosten perusteella, kunnes maksimi 3 urheilijaa on valittu.
• 1-2 urheilijaa voidaan valita kotimaan näyttökilpailujen ja kansainvälisten tulosten perusteella
päävalmentajan esityksestä.
IBU CUP 4-5
IBU CUP 4, Duszniki Zdroj, POL: 06.01.- 09.01.2022
IBU CUP 5, Brezno-Osrblie, SVK: 11.01.- 16.01.2022
Naiset ja miehet
Starttipaikkoja: 6 n + m (valitaan 3-5 urheilijaa n + m)
• 1-2 parasta urheilijaa valitaan cup-kiertueiden kokonaispisteiden perusteella (järjestyksessä MCkokonaispisteet, IBU Cup-pisteet).
• 1-4 urheilijaa valitaan lajipäällikön johdolla valmennustiimin koostaman esityksen perusteella.
EM-KILPAILUT, Arber, GER: 24.01. – 30.01.2022
Naiset ja miehet
Starttipaikkoja: 6 n + m
• 3-6 urheilijaa valitaan lajipäällikön johdolla valmennustiimin koostaman esityksen perusteella.

IBU CUP 6, Nove Mesto, CZE: 01.02.- 05.02.2022
Naiset ja miehet
Starttipaikkoja: 6 n + m
• 3-6 urheilijaa valitaan lajipäällikön johdolla valmennustiimin koostaman esityksen perusteella.
• Kisoihin valitaan (ensisijaisesti) samat urheilijat, jotka valittu EM-kisoihin.
OLYMPIALAISET, Beijing, CHN: 04.02. – 19.02.2022
•
•

Ampumahiihtoliitto ja Huippu-urheiluyksikkö (HUY) valmistelevat yhteistyössä olympialaisiin laadittujen kriteerien mukaiset olympiavalinnat (Liite 3 valintakriteerit). Olympiakomitean hallitus
vahvistaa valinnat.
Valinnoissa noudatetaan ns. ”jatkuvan/joustavan valinnan” periaatetta, urheilijoita ja joukkueen
muita jäseniä voidaan valita valintakriteerien täyttyessä. Viimeinen mahdollinen valintapäivä on
24.1.2022.

MAAILMANCUP 7-9
MC 7 Kontiolahti, FIN: 28.02.- 06.03.2022
MC 8 Otepää, EST: 07.03.-13.03.2022
MC 9 Holmenkollen, NOR: 14.03.-20.03.2022
Naiset ja miehet
Starttipaikkoja: 4 n + m
• 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 esityksestä: erityisesti nuorten kilpailumenestys kauden aikana huomioidaan MC 8-9:n valintojen osalta.
IBU Cup 7-8
IBU CUP Lenzerheide, SUI: 28.02.- 06.03.2022
IBU CUP Ridnaun, ITA: 08.03.-13.03.2022
Naiset ja miehet
Starttipaikkoja: 6 n + m
• Hallitus päättää joukkueen osallistumisesta tammikuun 2022 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.

Liite 1: 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%

Laskentaperiaate esimerkkikilpailu 1: Urheilijoiden ajat muunnetaan desimaaliluvuksi (esim. 21:23,3
aika → 21,388 (23,3/60 =0,388), aika 22:05,2 → 22,086, aika 22:17,1 → 22,285. Tämän jälkeen kolme
parasta aikaa lasketaan yhteen ja jaetaan kolmella = top3 keskiarvoaika. (21,388 + 22,086 + 22,285 =
65,759/3 = 21,92 → 21:55,2). Prosentuaalinen ylitys / alitus lasketaan suhteessa tähän kolmen kärjen
keskiarvoaikaan: keskiarvoaika jaettuna omalla ajalla, joka antaa desimaaliluvun → tämä x 100 antaa
prosenttituloksen.

Liite 2: Käytännöt ja säännöt
1. Maailmancupin ja IBU-Cupin välillä liikkuminen ja vaihtoperiaatteet
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. Urheilija, joka saavuttaa IBU cupissa TOP 3 sijoituksen, saavuttaa automaattisesti paikan maailmancupiin seuraavalla mahdollisella siirtokohdalla. (jollei sillä hetkellä kaikki mc-urheilijat ole
saman trimesterin aikana olleet top-25 sijoituksella.)
3. IBU Cupin top-10 urheilijoita voidaan siirtää maailmancupiin, jos paikkoja on vapaana/ maailmancupjoukkueessa urheilijat eivät saavuta MC-pisteitä.
4. Urheilijat, jotka ovat sairastuneet tai loukkaantuneet voidaan lähettää kotiin maailmancupista
tai IBU Cupista liiton lääkärin kanssa konsultoinnin perusteella.
IBU Cupissa kilpailevia urheilijoita voidaan siirtää maailmancupiin myös maapisteiden varmistamisen takia. Nämä tilanteet arvioidaan erikseen urheilijoiden kilpailuaikataulut ja logistiikka huomioon ottaen. Tavoitteena on aina kilpailla täysillä joukkueilla ja osallistua kaikkiin viestikilpailuihin.
2. SAHL valmentajien esityksen periaatteet
Valmentajien näkemyksessä tulee ottaa huomioon ja varmistaa kaikkein kilpailukykyisimmän joukkueen
valinta. Valmentajat perustavat valmistelunsa seuraaviin tekijöihin:
1. Tuloshistoria tietyssä kilpailumuodossa, kyseisellä kaudella ja sitä edeltävällä kaudella.
2. Viimeaikainen trendi kilpailutuloksissa tai suorituskyvyn osa-alueissa, mikä selkeästi viittaa tuloskunnon muutoksiin.
3. Sairauteen tai loukkaantumiseen perustuva poisjäänti näyttökilpailuista (SAHL:n lääkärin vahvistama, lääkärintodistuksella)
3. Edustustehtäviin valittavan kilpailijan terveys
Suomen Ampumahiihtoliiton edustustehtävissä oleva tai edustustehtäviin valittavan urheilija on velvollinen informoimaan joukkueen johtoa terveydentilanteestaan, jos sillä on vaikutusta kilpailusuoritukseen
tai estää kilpailemisen (esimerkiksi todettu sairaus). Tämän jälkeen joukkueen johto voi arvioida henkilön mahdollisuudesta vahvistaa joukkuetta.
4. IBU suoritustason vaatimukset maailmancupissa kilpailemiselle
Urheilijan tulee täyttää IBU:n sääntöjenmukaiset vaatimukset maailmancupissa kilpailemiselle.

Liite 3: Olympialaisten valintakriteerit
•

1§ Olympialaisiin voidaan valita urheilijat/joukkueet, joilla HUY katsoo oman harkintansa mukaan olevan kansainvälisten näyttöjen perusteella realistinen mahdollisuus sijoittua 16 (yksilöurheilijat)/8 (joukkueet) parhaan joukkoon. Arvioinnissa ja harkinnassa otetaan huomioon kauden 2020 - 2021 ja alkukauden 2021 - 2022 maailmanmestaruus-, maailmancup:ien ja Pekingin
Olympialaisten karsintakilpailujen tulokset sekä lajin virallinen maailman ranking.

•

2§ Olympialaisiin voidaan valita HUY:n harkinnalla myös uransa nousujohteisessa kehitysvaiheessa olevia urheilijoita, jotka myös muiden kuin yllä kohdassa 2.1§ mainittujen kansainvälisten näyttöjen sekä urheilu-uran kehityksen perusteella arvioidaan tulevaisuuden arvokilpailumenestyjiksi.

•

3§ Valinnoissa huomioidaan kansainväliset lajikohtaiset Pekingin Olympialaisten valintakriteerit.

•

4§ Mikäli kohtien 1-3§ perusteella kriteerit täyttäviä urheilijoita on enemmän kuin yksi, valitaan
urheilijat HUY:n harkinnan mukaisessa paremmuusjärjestyksessä soveltaen yllä kuvattuja arviointikriteereitä.

