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Yleistä 

Seuraavat kriteerit määrittelevät kuinka urheilijoita valitaan nuorten kauden 2022-2023 arvokilpailuihin. Ky-
seessä olevat kilpailut ovat Nuorten MM-kilpailut, IBU Junior Cup, avoimet Nuorten Euroopan mestaruuskil-
pailut ja Euroopan Nuorten Talviolympiafestivaalit (EYOF). Mikäli force majeure- syiden johdosta kansainvä-
liseen tai kansalliseen kilpailuohjelmaan tulee muutoksia, voidaan valintaperusteista poiketa.  

 
Valintakriteerit 
 
Nuorten Ampumahiihdon MM-kilpailut N19/M19 ja N22/M22  
Schuchinsk, KAZ 03.03.- 12.03.2023 
 
N22/M 22 valintaperusteiden pohjana käytetään kuluvan kauden kansainvälisten- ja näyttökilpailujen tulok-
sia.  

- Kaksi urheilijaa valitaan kansainvälisten ja kotimaan näyttökilpailujen tulosten perusteella 
N22/M22-sarjassa. 

- Kaksi urheilijaa valitaan lajipäällikön johdolla koostetun valmentajien esityksen perusteella. 
- Lisäksi nimetään kaksi varaurheilijaa. 

 
N19/M19 valintaperusteiden pohjana käytetään kotimaan näyttökilpailun tuloksia ja mahdollisia kansainvä-
lisiä tuloksia.   

- Kaksi urheilijaa valitaan näyttökilpailujen tulosten perusteella N19/M19-sarjassa. 
- Kolmas urheilija valitaan lajipäällikön johdolla koostetun valmentajien esityksen perusteella. 
- Lisäksi nimetään kaksi varaurheilijaa. 

 
Näyttökilpailut:  

• Kansalliset ampumahiihdot  07.01.2023  Jalasjärvi (varanäyttö) 

• Kansalliset ampumahiihdot 14.01.-15.01.2023  paikkakunta avoin 

• Nuorten SM-Ampumahiihdot  04.02.- 05.02.2023.  Kontiolahti 
 
 

 
 
 



Valmennusjohto arvioi joukkuetta nimettäessä urheilijoiden mahdollisuudet sijoittua henkilökohtaisilla kil-
pailumatkoilla 20 parhaan joukkoon. Valmennusjohto arvioi urheilijoiden kuntotekijöiden ja lajisuoritusten 
kehittymistä tai heikentymistä kilpailukauden aikana. Lähellä arvokisoja olevilla näytöillä on myös suurempi 
näyttöarvo. Valmennustiimi valmistelee lajipäällikön johdolla esityksen joukkueesta. Joukkuevalinnat vahvis-
taa hallitus.  
 
Nuorten MM-joukkue valitaan 6.2.2023 alkavalla viikolla. Mahdollisen valmistavan leirin päivämääristä sekä 
matkan aikatauluista tiedotetaan myöhemmin. 
 
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 pois-
saoloille, hän voi tulla valituksi vain valmentajien esittämänä. 
 
Estyneisyys näyttökilpailuun osallistumiseen sairauden johdosta on todennettava lääkärintodistuksella, joka 
toimitetaan lajipäällikölle etukäteen tai mahdollisimman pian kyseisen kilpailutapahtuman jälkeen.  
 
Suomen Ampumahiihtoliiton edustustehtävissä oleva tai edustustehtäviin valittava urheilija on velvollinen 
informoimaan joukkueen johtoa terveydentilanteestaan, jos sillä on vaikutusta kilpailusuoritukseen tai es-
tää kilpailemisen (esimerkiksi todettu sairaus). Tämän jälkeen joukkueen johto voi arvioida henkilön mah-
dollisuudesta vahvistaa joukkuetta.  
 

IBU Junior Cup 1-2 
Martell 05.12-11.12.2022, Obertilliach 12.12.-17.12.2022 
 

- Hallitus päättää joukkueen osallistumisesta syyskuun loppuun mennessä 
 

Näyttökilpailut: 

• Ampumahiihdon kv. GP-kilpailut 12.11.-13.11.2022 Kontiolahti 
 

Euroopan Nuorten Talviolympiafestivaalit (EYOF)  
Friuli Venezia Giulia, ITA 23.01.-28.01.2023  
 

- Olympiakomitea valitsee edustajat kilpailuihin HUY:n arviointikriteerien ja SAhL:n esityksen perus-
teella.  

- Valittavat edustajat (2005-2006 syntyneet urheilijat) 
- Valinnat tehdään joulukuun lopussa 2022 

Näyttökilpailut: 

• Kansalliset ampumahiihdot 03.12.- 04.12.2022 paikkakunta avoin 

• Kansalliset ampumahiihdot  17.12.- 18.12.2022  Imatra 

 
Avoimet Nuorten Euroopan mestaruuskilpailut N22/M22 
Madona, LAT 13.02.-19.02.2023 
 

- Hallitus päättää joukkueen osallistumisesta joulukuun 2022 loppuun mennessä. 
- Valinnoissa painotetaan kansainvälisiä näyttöjä 

Näyttökilpailut 

• Kansalliset ampumahiihdot 14.01.-15.01.2023 paikkakunta avoin 

• Nuorten SM-Ampumahiihdot  04.02.- 05.02.2023.  Kontiolahti 


