
Näyttökilpailut ja valintaohjeet nuorten arvokilpailuihin 2017 

 

Nuorten MM-kilpailuja varten järjestetään yhteensä kuusi näyttökilpailua, joista kolmessa on korotetut 

pisteet. Neljä parasta pistemäärää lasketaan mukaan. Joukkueeseen valitaan viisi parasta pistemäärää 

saanutta urheilijaa. Viimeinen paikka voidaan jakaa valintaryhmän näkemyksen mukaan ottaen huomioon 

kansainväliset näytöt, kevään menestys muissa kilpailuissa sekä mahdolliset perustellut syyt olla poissa 

näyttökilpailuista. (loukkaantumiset/sairastumiset).  Mikäli nuoria urheilijoita valitaan kevään 2017 aikana 

aikuisten MC-kilpailuihin, valitaan heidät suoraan nuorten MM-kilpailuihin. Tässä tapauksessa suoraan 

pisteillä valitaan vähemmän urheilijoita. Samoihin pisteisiin päädyttäessä ratkaisee ensisijaisesti 

painopistekilpailuiden pistemäärä. Näidenkin ollessa tasan, valitaan se urheilija, jolla on paremmat 

sijoitukset näyttökilpailuissa, ensin painopistekilpailuissa ja sitten muissa näyttökilpailuissa. SM-

maastojuoksussa 17-20-sarjojen osalta sijoitukset katsotaan kilometriaikojen perusteella siten, että 17-

vuotiaille lisätään kilometriaikaan +5sekuntia. SM-maastojuoksun tuloksista poimitaan ne urheilijat 

tuloslistalle, jotka osallistuvat vähintään kahteen muuhun näyttökilpailuun.  

Näidenkin ollessa tasan, valintaryhmän näkemys ratkaisee. Valintaryhmä 2017:  Antti Örn, Satu Tahvonen, 

Katri Lindeqvist ja Pekka Nikulainen. 

Nuorten EM-kilpailuihin valitaan joukkue samojen näyttökilpailuiden perusteella kuin nuorten MM-

kilpailuihin.  Neljä parasta urheilijaa valitaan, joista kolme valitaan pisteiden perusteella ja yksi kuten 

JWOC:iin. Kaikki 18-sarjan urheilijat ilmoittautuvat H/D 20-sarjaan (pl. SM-keskimatka sekä SM-

maastojuoksu, joissa kaikki juoksevat omassa sarjassaan). H/D 16 sarjoilla on näyttökilpailuissa omat radat.  

SM-maastojuoksussa 17-20-sarjojen osalta sijoitukset katsotaan kilometriaikojen perusteella siten, että 17-

vuotiaille lisätään kilometriaikaan +5sekuntia. SM-maastojuoksun tuloksista poimitaan ne urheilijat 

tuloslistalle, jotka osallistuvat vähintään kahteen muuhun näyttökilpailuun.  

Molempien arvokilpailuiden juokseminen on mahdollista urheilijan niin halutessa. 

 

Pisteet jaetaan sijoitusten mukaisesti seuraavasti: 

1. = 12 

2. = 9 

3. = 7 

4. = 5 

5. = 4 

6. = 3 

7. = 2 

8. = 1 

Kolmessa erikseen mainitussa näyttökilpailussa on korotetut pisteet: 

1. = 15 

2. = 12 

3. = 10 

4. = 8 

5. = 6 

6. = 5 

7. = 4 



8. = 3 

9. = 2 

10. = 1 

 

 

Näyttökilpailut 2017: 

 SM-maastojuoksu 7.5.2016, Vierumäki. Kaikki kilpailevat omassa ikäsarjassaan. Huom. SUL:n 

kilpailulisenssi vaaditaan. Näyttökilpailun pisteisiin otetaan huomioon ne urheilijat, jotka 

osallistuvat vähintään kahteen muuhun näyttökilpailuun. (EYOC + JWOC). M17-sarjassa juokseville 

lisätään kilometriaikaan 5s./km ja aika muunnetaan vastaamaan 6km:n matkaa. 16-sarjalaiset 

huomioidaan ainoastaan EYOC:n näyttökilpailuissa, mikäli he eivät osallistu muissa 

näyttökilpailuissa H/D 17-20 sarjaan. 

 Keskimatka 21.5.2016, Kangasala, SM-keskimatka (urheilijat omissa sarjoissaan. H/D 18 ja 20-

sarjoilla sama finaalirata) 

 Pitkämatka 28.5.2017, Lohja, Prisma-Rastit 

 Sprintti 9.6.2017. Tampere (Korotetut pisteet) 

 Pitkämatka 10.6.2016. Tampere (korotetut pisteet)   

 Keskimatka 11.6.2016. Tampere (korotetut pisteet)  

 

Näyttökilpailuihin Suunnistusliiton valmennusjohto valitsee kuumat ryhmät (n. 20 urheilijaa). 

Nuorten MM-kilpailuissa sekä nuorten EM-kilpailuissa lähtöryhmiin valitaan urheilijat suoraan korotettujen 

pistemäärän näyttökilpailuiden tulosten perusteella niin, että näyttökilpailun voittaja saa valita 

ensimmäisenä haluamansa lähtöryhmän. 

 

Nuorten arvokilpailut 2017: 

 

- EYOC 2017, Banska Bystrica, Slovakia 29.6.–2.7.2017 (omavastuu 100%) 

- JWOC 2017 Tampere, Suomi 10.–15.7.2017 (omavastuu 0%) 

 

Lisätiedot: Antti Örn antti.orn@suunnistusliitto.fi ja Satu Tahvonen satu@tahvonen.fi 
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