Valintaperiaatteet Suomen Ampumahiihtoliiton A-maajoukkueen ja Terrafame
(Haastajat)-ryhmien valmennusleiritykseen
Yleistä
Suomen Ampumahiihtoliiton A-maajoukkueen ja Terrafame (Haastajat) valmennusryhmiin
kaudelle 2022-23 urheilijat valitaan tässä dokumentissa linjatuin valintaperustein ja -kriteerein.
Päävalmentaja yhdessä lajipäällikön kanssa esittää urheilijat valmennusryhmiin kuultuaan
lajiryhmävalmentajia ja toiminnanjohtajaa. Liiton hallitus vahvistaa valinnat. Valmennusryhmään
valittavan urheilijan on sitouduttava Liiton alaiseen valmennustoimintaan ja ryhmän
vastuuvalmentajan valmennus- ja leirisuunnitelmaan täysimääräisesti leiritys- ja kilpailukauden
aikana.
Hallitus vahvistaa omavastuumaksut sekä valmennuksen kokonaiskulubudjetin lajipäällikön ja
toiminnanjohtajan esityksestä. Liitolla on halutessaan oikeus muuttaa ryhmien rakennetta vielä
ennen harjoituskauden alkua.
Elokuun loppuun mennessä julkaistaan valintaperusteet ja -kriteerit siitä, kuinka urheilijat valitaan
kilpailukauden 2022/2023 kilpailuihin (=MM-kisat, Maailmancup, IBU-cup ja EM-kisat).
Valintakriteerit
A-maajoukkue
A1:
1.
2.
3.
4.

Kaksi top-15 sijoitusta Olympialaissa tai MC-kilpailuissa henkilökohtaisilla matkoilla
Top-40 sijoitus kokonaismaailmancupissa
Olympialaisten tai MC-kilpailujen viestijoukkueen jäsen podium-sijoituksella (1.-3.)
Olympialaisten tai MC-kilpailujen seka- tai parisekaviestijoukkueen jäsen podiumsijoituksella (1.-3.); kukin ym. näyttö edeltävältä kilpailukaudelta

A2:
1. Kaksi top-25 sijoitusta Olympialaisissa tai MC-kilpailuissa henkilökohtaisilla matkoilla
2. Top-60 sijoitus kokonaismaailmancupissa
3. Olympialaisten tai MC-kilpailujen seka- tai parisekaviestijoukkueen tai viestijoukkueen
jäsen top-6 sijoituksella
A3:
1. Kaksi top-40 sijoitusta Olympialaisissa tai MC-kilpailuissa henkilökohtaisilla matkoilla
2. Olympialaisten tai MC-kilpailujen viestijoukkueen jäsen top-8 sijoituksella
3. Muu kuluneen kilpailukauden merkittävä näyttö (esim. IBU-cup top-8 sijoitus tai NMM
22-sarjasta top-8 sijoitus henkilökohtaiselta matkalta)
4. Valmennushenkilökunnan suositus ja valmennusvaliokunnan tuki ja hyväksyntä perustuen
erityiseen kansalliseen tai kansainväliseen tulokseen ja noudattaen SAhL:n valmentajien
näkemykseen perustuvia pelisääntöjä (liite 1.)

A-maajoukkueeseen voidaan valita enintään 10 urheilijaa.
A1, A2 ja A3 -omavastuukategorioiden leirityksen sisällöt ja omavastuumäärät tiedotetaan
viimeistään kevään ryhmävalintailmoitusten yhteydessä.
Terrafame (Haastajat)-ryhmä (Milano-ryhmä, 18-25 v.)
1. MC-joukkueen jäsen 2021-2022
2. Top 25 -tulos IBU Cupissa ja/tai Euroopan mestaruuskisoissa (henkilökohtaiset matkat)
3. Top 15 -tulos Nuorten MM-kilpailuissa tai nuorten IBU Cup/nuorten EM-kisoissa (alle 22-v
sarja ja viimeistä vuotta alle 19-v sarjassa olleet)
4. Muu kuluneen kilpailukauden erityisen merkittävä näyttö (esim. IBU Cup, maastohiihto
SM-kilpailut) tai kukin ym. näyttö edeltävältä kilpailukaudelta
5. Valmennushenkilökunnan suositus ja valmennusvaliokunnan tuki ja hyväksyntä perustuen
erityiseen kansalliseen tai kansainväliseen tulokseen ja noudattaen SAhL:n valmentajien
näkemykseen perustuvia pelisääntöjä (liite 1.)
Terrafame (Haastajat) -ryhmän leirityksen sisällöt ja omavastuumäärät tiedotetaan viimeistään
kevään ryhmävalintailmoitusten yhteydessä.
Terrafame (Haastajat) -ryhmän lopullinen koko määräytyy lajipäällikön esityksen perusteella, jonka
hallitus vahvistaa.
Mahdollinen lisäarviointi:
Edeltävän kilpailukauden ampumahiihdon SM-kilpailujen henkilökohtaisten yleisen sarjan/
matkojen mitalistit (ml. muista lajeista tulevat urheilijat) voidaan kutsua ensimmäiselle Terrafame
(Haastajat) -ryhmän leirille (ellei urheilija ole jo tullut muutoin valituksi). Leirillä urheilijat arvioidaan
erilaisin testein ja käydään keskustelut. Myös tätä reittiä pitkin urheilija voi tulla nimetyksi
Haastajat -ryhmään seuraavalle kaudelle. Kutsutut urheilijat maksavat leirityksen ajalta
omakustannushinnan (majoitus, ruokailut).
Erityistapauksissa valmennuskauden aikana päävalmentajan ja lajipäällikön johdolla voidaan tehdä
muutoksia valmennusryhmiin.
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 pää- ja vastuuvalmentaja
perustelevat.
Urheilijan korkea motivaatio ja sitoutuminen huippu-urheiluun ja ammattimaiseen
valmennukseen 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.

