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Näyttökilpailut ja valintaohjeet nuorten arvokilpailuihin 2020 
 

Nämä valintaohjeet korvaavat huhtikuussa 2020 päivitetyt valintaohjeet.  

EYOC- ja EJOC-näyttökilpailut 2020: 
• 21.8. sprintti, Tampereen Pyrintö (korotetut pisteet) 

• 22.8. pitkä matka, Valkeakosken Haka (korotetut pisteet) 

• 23.8. keskimatka, Valkeakosken Haka (korotetut pisteet) 

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

Painopistekilpailuissa on korotetut pisteet: 

1. = 30 

2. = 25 

3. = 20 

4. = 18 

5. = 16 

6. = 15 

7. = 14 

8. = 13 

9. = 12 

10. = 11 

11. = 10 

12. = 9 

13. = 8 

14. = 7 

15. = 6 

16. = 5 

17. = 4 

18. = 3 

19. = 2 

20. = 1 

 

Nuorten arvokilpailut 2020: 
• 23.–26.10.2020, EYOC/EJOC 2020, Unkari, Salgótarján (omavastuu 100%) 

• 2.–5.4.2021 JEC 2021, Belgia (omavastuu 100%) 

Nuorten EM-kilpailuihin (EYOC/EJOC) valitaan joukkue kolmen näyttökilpailun perusteella, joista kaikissa 

on korotetut pisteet. Pisteet lasketaan kahdesta parhaasta kilpailusta. Kolme parasta urheilijaa valitaan 

pisteiden perusteella.  Tasapisteisiin päädyttäessä valitaan se urheilija, jolla on parempi sijoitus 

kolmannessa näyttökilpailuissa. Viimeinen paikka voidaan jakaa valintaryhmän näkemyksellä. Kaikki 18-

sarjan urheilijat ilmoittautuvat näyttökilpailuissa H/D18-sarjoihin (18-v. sarjat yhdistetään Suunnistusliiton 

poikkeusluvalla lähtölistalla 20-v. sarjojen kanssa ja lähtöajat arvotaan sarjojen kesken sekaisin). H/D16-

sarjoilla on näyttökilpailuissa omat radat.  

Nuorten Eurooppacup (JEC) on tältä vuodelta peruttu ja uusi ajankohta on 2.–5.4.2021. Joukkue valitaan 

tämän vuoden näyttökilpailujen perusteella niin, että H/D20-sarjoihin valitaan EM-näyttöpisteissä neljän 

parhaan jälkeen 3 seuraavaksi parasta tänä vuonna 18–19-vuotiasta suunnistajaa ja yksi paikka 

valintaryhmän harkinnan perusteella samasta ikäluokasta. H/D18-sarjoihin valitaan näyttökilpailujen 

perusteella 2 parasta 17-vuotiasta sekä paras 16-vuotias sekä yksi urheilija valintaryhmän harkinnan 

perusteella näistä ikäluokista. 

Nuorten arvokilpailujen lähtöryhmävalinnat tehdään näyttökilpailuiden yhteenlasketun pistemäärän 

perusteella niin, että eniten pisteitä kerännyt saa valita ensimmäisenä haluamansa lähtöryhmän.  

 



  17.8.2020 
 
Mikäli nuorten EM-kilpailut perutaan vuodelta 2020, on JEC:n valintamenettely seuraava: 

• H/D20- sarjat: Näyttökilpailujen pisteiden 3 parasta 18–19-vuotiasta sekä viimeinen paikka 

valintaryhmän harkinnan mukaan. 

• H/D18- sarjat: Näyttökilpailuiden pisteiden 2 parasta 17-vuotiasta ja paras 16-vuotias sekä viimeinen 

paikka valintaryhmän harkinnan mukaan. 

Tasapisteissä toimitaan, kuten EM-valinnoissa. 

 

Valintaryhmä 2020: Antti Örn, Santeri Silvennoinen, Petteri Kähäri ja Pekka Nikulainen.  

Lisätiedot: Antti Örn antti.orn@suunnistusliitto.fi  
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