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Nuorten arvokilpailujen ja näyttökilpailujen valintaohjeet 2022 
 

Nuorten arvokilpailut 2022 
• 30.6.–5.7. EYOC, Unkari (omavastuu 100 %) 

• 9.–17.7. JWOC, Portugali (ei omavastuuta) 

• 30.9.–3.10. JEC, Saksa (omavastuu 100 %) 

 

30.6.–5.7. EYOC, Unkari 

Nuorten MM-kilpailuja varten järjestetään yhteensä neljä näyttökilpailua, joista kahdessa on korotetut pisteet. Pisteet 

lasketaan kolmesta parhaasta kilpailusta.  Neljä parasta urheilijaa valitaan, joista kolme valitaan pisteiden perusteella, 

kuten nuorten MM-kilpailuiden kohdalla. Viimeinen paikka valitaan valintaryhmän harkinnalla, ottaen huomioon 

menestys näyttökilpailuissa, kansainväliset näytöt sekä muut mahdolliset puoltavat seikat. Kaikki 18-sarjan urheilijat 

ilmoittautuvat näyttökilpailuissa H/D 18-sarjaan, pl. maastotesti, jossa kaikki ilmoittautuvat 20-sarjaan. (18-sarjat 

yhdistetään Suunnistusliiton poikkeusluvalla lähtölistalla 20-sarjojen kanssa ja lähtöajat arvotaan sarjojen kesken 

sekaisin.). H/D 16 sarjoilla on näyttökilpailuissa omat radat.  Pisteillä valituiksi voivat tulla ainoastaan ne urheilijat, 

jotka ovat saanet pisteitä vähintään kolmesta näyttökilpailusta (ratatesti ei ole näyttökilpailu). Mahdollisissa 

tasapisteissä valinta tehdään samoilla perusteilla kuin nuorten MM-kilpailuiden valintojen kohdalla. 

HUOM! Nuorten näyttökilpailuihin voivat osallistua ainoastaan vuonna 2007 ja sitä aiemmin syntyneet urheilijat. 

9.–17.7. JWOC, Portugali 

Nuorten MM-kilpailuja varten järjestetään yhteensä neljä näyttökilpailua, joista kolmessa on korotetut pisteet. Kolme 

parasta pistemäärää lasketaan mukaan. Joukkueeseen valitaan neljä parasta pistemäärää saanutta urheilijaa. Kaksi 

viimeistä paikkaa (sekä varaedustaja) valitaan valintaryhmän harkinnalla, ottaen huomioon menestys 

näyttökilpailuissa, kansainväliset näytöt sekä muut mahdolliset valintaa puoltavat seikat.  Mikäli nuoria urheilijoita 

valitaan kevään 2022 aikana aikuisten edustustehtäviin, valitaan heidät suoraan nuorten MM-kilpailuihin. Tässä 

tapauksessa suoraan pisteillä valitaan vähemmän urheilijoita. Samoihin pisteisiin päädyttäessä ratkaisee ensisijaisesti 

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

yksittäiset sijoitukset näyttökilpailuissa, ensin painopistekilpailuissa ja sitten muissa näyttökilpailuissa. Näidenkin 

ollessa tasan, valintaryhmän näkemys ratkaisee. Pisteillä valituiksi voivat tulla ainoastaan ne urheilijat, jotka ovat 

saaneet pisteitä vähintään kolmesta näyttökilpailusta (ratatesti ei ole näyttökilpailu). 

HUOM! Nuorten näyttökilpailuihin voivat osallistua ainoastaan vuonna 2007 ja sitä aiemmin syntyneet urheilijat. 

30.9.–3.10. JEC, Saksa 

Nuorten Eurooppacupia varten järjestetään yhteensä neljä näyttökilpailua, joista kolmessa on korotetut pisteet. 

Kolme parasta pistemäärää lasketaan mukaan. Joukkueeseen valitaan näyttökilpailuissa saatujen pisteiden perusteella 

D/H20-sarjoissa sijoille 7.–9. ja D/H18-sarjoissa sijoille 5.–7. sijoittuneet urheilijat. Neljännet paikat jokaiseen sarjaan 

valitaan valintaryhmän harkinnalla. 

HUOM! Nuorten näyttökilpailuihin voivat osallistua ainoastaan vuonna 2007 ja sitä aiemmin syntyneet urheilijat. 

 

Urheilija voi halutessaan juosta kaikki ne arvokilpailut, joihin hänet valitaan näyttökilpailuiden perusteella. 

 

Valintaryhmä: Arttu Syrjäläinen, Santeri Silvennoinen, Thierry Gueorgiou ja Petteri Kähäri.  

https://eyoc2022.hu/
https://www.jwoc2022.pt/
https://jec2022.eu/
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Nuorten näyttökilpailut 2022 
• 20.5. sprintti, Espoon Suunta (korotetut pisteet) 

• 21.5. maastotesti, Espoon Suunta, Kisakallio (D17-20 7,5 km, H17-20 10 km, D16 5 km, H16 7,5 km)  

• 11.6. keskimatka, Helsingin Suunnistajat (korotetut pisteet vain JWOC:n osalta) 

• 12.6. pitkä matka, Helsingin Suunnistajat (korotetut pisteet) 

 

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

Valintaperuste: Nuorten maajoukkue, kilpailumenestys 2021, online-ranki (oman sarjan pisteet ja tilanne 

ilmoittautumisajan päättymistä seuraavavana päivänä) sekä valmennusryhmän näkemys. 

Nuorten arvokilpailuissa lähtöryhmiin valitaan urheilijat suoraan korotettujen pistemäärän 

näyttökilpailuiden tulosten perusteella niin, että kyseisen matkat näyttökilpailun voittaja saa valita 

ensimmäisenä haluamansa lähtöryhmän. Mikäli joku urheilija valitaan keväällä 2022 aikuisten 

edustustehtäviin, hän saa automaattisesti valita ensimmäisenä paikkansa kaikissa kilpailuissa. 

 

Pistelasku 
 

Pisteet jaetaan sijoitusten mukaisesti seuraavasti: 

1. = 25 

2. = 20 

3. = 16 

4. = 13 

5. = 12 

6. = 11 

7. = 10 

8. = 9 

9. = 8 

10. = 7 

11. = 6 

12. = 5 

13. = 4 

14. = 3 

15. = 2 

16. = 1 

 

 

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 

 

Jatkuu seuraavalla sivulla…  

https://espoonsuunta.fi/tapahtumat/esprint-2022/
https://2022.helsinkiogames.fi/
https://2022.helsinkiogames.fi/
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Bonuspisteet: 

Bonuspisteitä, jotka lisätään sellaisenaan näyttökilpailuiden pistetaulukkoon, urheilija saa alitettuaan 1.1.–

15.5.2022 välisenä aikana taulukon tavoiteajat seuraavasti: 

Pisteet: D 3000 m H 3000 m 

6 10.00 8.45 

5 10.20 9.00 

4 10.40 9.15 

3 11.00 9.30 

2 11.20 9.45 

1 11.40 10.00 

 

Ratatestin voi suorittaa virallisissa yleisurheilukilpailuissa sekä Suunnistusliiton ja seurojen järjestämissä 

valvotuissa testeissä. Suoritetut ratatestiajat tulee ilmoittaa vähintään kymmenyksien tarkkuudella (esim. 

10.47,2) 15.5. mennessä osoitteeseen arttu.syrjalainen@hotmail.com. Bonuspisteet koskevat D/H18-20 

sarjoja. 

 

Lisätiedot:  

Arttu Syrjäläinen arttu.syrjalainen@hotmail.com  

Petteri Kähäri petteri.kahari@suunnistusliitto.fi   

mailto:arttu.syrjalainen@hotmail.com
mailto:arttu.syrjalainen@hotmail.com
mailto:petteri.kahari@suunnistusliitto.fi

