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30.6.–8.7.  MM-kilpailut, Viro 

Joukkue nimetään Suomen maailmancupin jälkeen toukokuun lopussa. 

Henkilökohtaisten kilpailujen valintaperusteet: 

Kullekin henkilökohtaiselle matkalle (pitkä matka, keskimatka ja sprintti) valitaan 3 naista ja 3 miestä.  

 Kullekin matkalle valitaan 2–3 naista ja 2–3 miestä matkakohtaisen kv. menestyksen ja matkakohtaisen 

näyttökilpailumenestyksen perusteella (ks. pisteytysperusteet). Esim. keskimatkan pisteisiin lasketaan yhteen 

MM 2016-keskimatkan, 16.4. näyttökilpailun, 13.5. näyttökilpailun ja 25.5. MC-keskimatkan pisteet. 

 Kullekin matkalle valitaan 0–1 naista ja 0–1 miestä sekä varahenkilö(t) valintaryhmän näkemyksellä. 

Matkakohtaisen kv. menestyksen ja näyttökilpailumenestyksen (ks. pisteytysperusteet) lisäksi voidaan 

huomioida mm. Lohjan maailmancupin kansallisessa ryhmässä (ks. alla) annetut näytöt, urheilijan 

terveydentila ja MM-kisojen matkajako/ohjelma. 

 Keskimatkalle ja pitkälle matkalle valittavan urheilijan tulee olla maailmanrankilla vähintään 150 parhaan 

joukossa.  

Lohjan maailmancupin henkilökohtaisten kilpailujen yhteydessä järjestetään kolme matkakohtaista 

MM-näyttömahdollisuutta. Valintaryhmä valitsee urheilijat ns. kansalliseen ryhmään matkakohtaisesti 

näyttökilpailujen pistetilanteen ja näkemyksen perusteella Viron näyttökilpailujen jälkeen.  

 Kansallisen ryhmän kilpailu on epävirallinen eikä siitä jaeta näyttökilpailupisteitä. Annetut näytöt 

arvioidaan ja huomioidaan valittaessa urheilijoita MM-joukkueen harkintapaikoille. 

 Kansalliseen ryhmään valitut urheilijat suunnistavat koejuoksijoina samat radat kuin 

maailmancupissa. Kilpailijat lähetetään matkaan väliaikalähdöllä käännetyssä järjestyksessä 

maailmanrankin perusteella ennen maailmancupin kilpailun alkua. Sprintin lähtöjärjestys 

määräytyy sprinttirankin ja maastokilpailujen lähtöjärjestys maastorankin perusteella.  

 Sprinttinäyttöjä antavat kansallisen ryhmän kilpailijat juoksevat sekä sprintin karsintaradan että 

sprinttifinaalin. Mikäli maailmancupin sprinttikarsinnassa kilpaileva edustusurheilija ei pääse 

finaalin, mutta haluaa antaa näyttöjä MM-sprinttivalintaa varten, hän juoksee 

sprinttifinaaliradan kansallisessa ryhmässä. 

 Keskimatkan ja pitkän matkan näyttöjä antavien kansallisen ryhmän kilpailijoiden ei tarvitse 

juosta sprinttiä. 

Pisteytysperusteet: 

 menestys Suomen maailmancupissa keskimatkalla ja sprintissä 

o sijat 1–20; max 25 pistettä 

 menestys Suomen maailmancupissa pitkällä matkalla ja matkakohtainen menestys näyttökilpailuissa Virossa 

12.–14.5.2017 

o sijat 1–15; max 20 pistettä 

 matkakohtainen menestys MM-kilpailuissa 2016  

o sijat 1–15; max 20 pistettä 

 matkakohtainen menestys kotimaan näyttökilpailuissa 16.4., 23.4. ja 6.5.2017 

o sijat 1–6; max 10 pistettä 

 näyttökilpailujen pisteytyksessä huomioidaan vain suomalaiset kilpailijat, kv. arvokilpailuissa kaikki 

  



                               
Valintakriteerit aikuisten kv. arvokilpailuihin 2017 

30.6.–8.7. MM-kilpailut, Viro 

Viestin valintaperusteet:  

Viestijoukkueen runko, 5 naista ja 5 miestä, nimetään Suomen maailmancupin jälkeen toukokuun lopussa. Lopullinen 

joukkue, 3 naista ja 3 miestä, julkistetaan Jukola-viikolla.  

 Joukkueen jäsenet valitaan ensisijaisesti maastomatkojen kv. menestyksen ja Viron 

näyttökilpailumenestyksen perusteella (ks. pisteytysperusteet). 

 Valintaryhmä voi käyttää joukkuevalinnassa näkemystään. Kv. menestyksen ja näyttökilpailumenestyksen (ks. 

pisteytysperusteet) lisäksi voidaan huomioida mm. urheilijan terveydentila, näytöt kv. viesteissä 2016 sekä 

MM-kilpailujen matkajako/ohjelma.  

Pisteytysperusteet: 

 menestys Suomen maailmancupissa keskimatkalla  

o sijat 1–20; max 25 pistettä 

 menestys Suomen maailmancupissa pitkällä matkalla sekä menestys näyttökilpailuissa Virossa 13.–14.5.2017 

o sijat 1–15; max 20 pistettä 

 menestys MM-kilpailuissa 2016 keskimatkalla ja pitkällä matkalla 

o sijat 1–15; max 20 pistettä 

 näyttökilpailujen pisteytyksessä huomioidaan vain suomalaiset kilpailijat, kv. arvokilpailuissa kaikki 

Sprinttiviestin valintaperusteet: 

Sprinttiviestijoukkueen runko, 3 naista ja 3 miestä, nimetään Suomen maailmancupin jälkeen toukokuun lopussa. 

Lopullinen joukkue, 2 naista ja 2 miestä, julkistetaan 17.6. Jukolan viestin yhteydessä.  

 Joukkueen jäsenet valitaan ensisijaisesti kv. sprinttimenestyksen ja näyttökilpailusprinttien perusteella (ks. 

pisteytysperusteet). 

 Valintaryhmä voi käyttää joukkuevalinnassa näkemystään. Kv. sprinttimenestyksen ja näyttökilpailujen 

sprinttimenestyksen (ks. pisteytysperusteet) lisäksi voidaan huomioida mm. urheilijan terveydentila, näytöt 

Lohjan maailmancupin sprinttiviestissä ja kv. sprinttiviesteissä 2016 sekä MM-kisojen matkajako/ohjelma.  

Pisteytysperusteet: 

 menestys Suomen maailmancupissa sprintissä 

o sijat 1–20; max 25 pistettä 

 menestys MM-sprintissä 2016 

o sijat 1–15; max 20 pistettä 

 menestys näyttökilpailuissa Virossa 12.5.2017 

o sijat 1–15; max 20 pistettä 

 menestys kotimaan näyttökilpailussa 6.5.2017 

o sijat 1–6; max 10 pistettä 
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Pisteytystaulukko: 

SIJA 

MC / FIN 
(keski / 
sprint) 

MC / FIN 
(pitkä) MM16 

Viron 
näyttökisat 

Kotimaan 
näyttökisat 

1 25 20 20 20 10 

2 22 17 17 17 7 

3 20 15 15 15 5 

4 18 13 13 13 3 

5 16 11 11 11 2 

6 15 10 10 10 1 

7 14 9 9 9   

8 13 8 8 8   

9 12 7 7 7   

10 11 6 6 6   

11 10 5 5 5   

12 9 4 4 4   

13 8 3 3 3   

14 7 2 2 2   

15 6 1 1 1   

16 5         

17 4         

18 3         

19 2         

20 1         

 


