Olympiakomitea,
Huippu-urheiluyksikkö 24.10.2018

MINSK Euroopan kisat 21.-30.6.2019
Suomen joukkueen valintajärjestelmä ja – kriteerit
1. Yleistä ja valintojen lähtökohdat
Vuoden 2019 Euroopan kisat pidetään Valko-Venäjällä Minskissä 21.-30.6.2019. Kisoissa kilpaillaan 23 lajissa
ja kisoihin odotetaan noin 4000 urheilijaa 50 Euroopan maasta. Yhteensä 10 lajissa Euroopan kisat ovat osa
Tokion 2020 olympialaisten karsintajärjestelmää. Euroopan kisat, kuten muutkin Olympiakomitean vastuulla
olevat monilajiset arvokilpailut ovat osa Huippu-urheiluyksikön lajien kehittämis- ja tukikokonaisuutta ja
näiden kisojen kautta tuetaan potentiaalisimpien urheilijoiden matkaa kohti olympialaisia.
Huippu-urheiluyksikkö (HUY) valmistelee yhteistyössä lajiliittojen valmennusjohdon kanssa valintakriteerien
(katso kohta 2) mukaiset valinnat.
HUY valitsee valintakriteerien mukaisesti urheilijat sekä joukkueen muut jäsenet (yleisjohto, lajijohto,
valmentajat, terveydenhuolto, muut asiantuntijat) kisabudjetin ja kisojen akkreditointikiintiöiden rajoissa ja
huomioi mahdollisuuksien mukaan lajiliittojen toiveet Euroopan kisoihin. Urheilijoiden valinnoissa
huomioidaan kansainväliset lajikohtaiset Minskin Euroopan kisojen valintakriteerit. Nämä kriteerit asettavat
ne reunaehdot valintakriteereille, joita kansallisten olympiakomiteoiden on noudatettava.
Valinnoissa noudatetaan ns. ”jatkuvan/joustavan valinnan” periaatetta, eli urheilijoita ja joukkueen muita
jäseniä voidaan valita valintakriteerien täyttymisen kuluessa siihen saakka, kun on viimeinen mahdollinen
päivä ilmoittaa urheilijoita Minskin Euroopan kisojen kisajärjestäjille. Valinta-ajankohdat suunnitellaan
yhdessä lajijohdon kanssa.

2. Valintakriteerit
1§

Minskin Euroopan kisoihin voidaan valita urheilijat/joukkueet, joilla HUY arvioi olevan
kansainvälisten näyttöjen sekä urheilijoiden/joukkueiden kehitysennusteen perusteella
realistinen mahdollisuus sijoittua 8 parhaan joukkoon. Kansainvälisten näyttöjen arvioinnissa
otetaan lähtökohtaisesti huomioon tulokset lajin vuosien 2018-2019 kansainvälisissä
arvokilpailuissa, Euroopan kisojen karsintakilpailuissa (ml. saavutetut tulosrajat) ja maailman
cupin osakilpailuissa sekä sijoitukset lajin virallisessa maailman rankingissa. HUY voi harkintansa
mukaan huomioida valintoja tehtäessä myös muut kansainväliset näytöt.

2§

Euroopan kisoihin voidaan valita harkinnalla myös uransa nousujohteisessa kehitysvaiheessa
olevia urheilijoita, jotka HUY arvioi kansainvälisten näyttöjen sekä urheilu-uran kehityksen
perusteella tulevaisuuden arvokilpailumenestyjiksi.

3§

Niissä lajeissa, joissa Euroopan kisat ovat osa Tokion 2020 olympialaisten karsintajärjestelmää,
voidaan HUY:n harkinnalla valita myös ne urheilijat, jotka arvioidaan potentiaalisiksi Tokioon
valittaviksi urheilijoiksi.

4§

Mikäli kohtien 2.1-2.3§ perusteella kriteerit täyttäviä urheilijoita on lajikohtaisesti enemmän kuin
Suomesta voidaan urheilijoita lähettää, valitaan urheilijat HUY:n arvioinnin ja harkinnan
mukaisessa paremmuusjärjestyksessä soveltaen yllä kuvattuja arviointikriteereitä.

