
            
 

Olympiakomitea,  
Huippu-urheiluyksikkö 26.8.2020 
 

Talviuniversiadit Luzern 21.-31.1.2021 
Suomen joukkueen valintajärjestelmä ja -kriteerit 
 
1. Yleistä ja valintojen lähtökohdat 

 
Vuoden 2021 talviuniversiadit järjestetään Sveitsin Luzernissa 21.-31. tammikuuta. Kilpailuohjelmassa on 10 
lajia ja kisoihin odotetaan noin 1600 urheilijaa ja yhteensä 2500 osallistujaa yli 50 maasta. Talviuniversiadit, 
kuten muutkin Olympiakomitean vastuulla olevat monilajiset arvokilpailut, ovat osa Huippu-urheiluyksikön 
lajien kehittämis- ja tukikokonaisuutta.  Universiadien tavoitteena on antaa potentiaalisimmille nuorille 
urheilijoille monilajista arvokilpailukokemusta sekä mahdollisuus tavoitella kansainvälistä menestystä ja näin 
valmistaa urheilijoita kohti olympialaisia ja muita aikuisten arvokilpailuja. 
 
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 universiadeja koskien.   
 
Valinnoissa noudatetaan ns. ”jatkuvan/ joustavan valinnan” periaatetta eli urheilijoita ja joukkueen muita 
jäseniä voidaan valintakriteerien täyttyessä valita joukkueeseen siihen saakka, kunnes on viimeinen 
mahdollinen päivä ilmoittaa osallistujia Luzernin talviuniversiadien kisajärjestäjille. Valinta-ajankohdat 
sovitaan yhdessä kunkin lajin valmennusjohdon kanssa. 

 
2. Valintakriteerit 

 
1§ Vuoden 2021 universiadeihin voivat osallistua urheilijat, jotka ovat syntyneet 1.1.1996-

31.12.2003. Urheilijan tulee opiskella korkea-asteella (yliopisto, ammattikorkeakoulu, avoin yo/ 
amk). Myös 1.1.2020 tai sen jälkeen korkeakoulusta valmistuneet urheilijat voivat osallistua 
vuoden 2021 universiadeihin. Suomen joukkueeseen valittavalla urheilijalla on lisäksi oltava 
Suomen kansalaisuus. Pariluistelussa ja jäätanssissa riittää, että toinen urheilijoista on Suomen 
kansalainen ja toisella on oikeus edustaa Suomea kv. kilpailuissa (ISU Clearance Certificate). 

 
2§ Luzernin talviuniversiadeihin voidaan valita urheilijat, joilla HUY arvioi olevan kansainvälisten 

näyttöjen sekä kehitysennusteen perusteella realistinen mahdollisuus sijoittua lajista ja sen 
osallistujamäärästä riippuen 8 tai 16 parhaan joukkoon. Joukkuekilpailujen ja viestijoukkueiden 
osalta edellytyksenä on realistinen mahdollisuus sijoittua 3 parhaan joukkoon. Kansainvälisten 
näyttöjen arvioinnissa otetaan lähtökohtaisesti huomioon saavutetut tulokset kausien 2020-21 ja 
2019-20 kansainvälisissä arvokilpailuissa ja cupkilpailuissa sekä sijoitukset lajin virallisessa 
maailmanrankingissa. Näyttöjen arvioinnissa painotetaan uusimpia tuloksia.. HUY voi harkintansa 
mukaan huomioida valintoja tehtäessä myös muut kansainvälisissä ja kotimaan kilpailuissa 
annetut näytöt. 

 
3§ Mikäli kohtien 1-2§ 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. 


