
KANSAINVÄLISTEN LASTEN ALPPIKILPAILUIDEN INFO KAUDELLE 2021–2022

YLEISET VALINTAKRITEERIT LASTEN KV- KISOIHIN

Tarkoituksena on tarjota nuorille alppinisteille mahdollisuus osallistua tulevalla kaudella kansainvälisiin
kilpailuihin. Kilpailuihin on pääsääntöisesti aina ns ulkomaalaiskiintiö (4–10 laskijaa). Valintakriteereillä
pyrimme antamaan mahdollisemman mahdollisimman monelle tilaisuuden osallistua kv- kisoihin.

Kaudella 2021–2022 valinnoissa noudatetaan seuraavia valintakriteereitä:
- Kia Ski Tourin sijoitus ilmoittautumispäivänä ko kilpailun lajeissa
- lajien rankin pisteiden mennessä tasan kahdella urheilijalla esim niin järjestys ratkaistaan 1. sijojen-,

2. sijojen jne perusteella

Urheilija voi osallistua kolmeen kv- kilpailutapahtumaan Kia Ski Tourin pisteiden perusteella.
Ilmoittautuessaan neljänteen kv-kilpailutapahtumaan (jos kiintiö on täynnä) urheilija tippuu jonon hännille.

VALINTAKRITEERIT ALPE CIMPRA FIS CHILDREN CUP KILPAILUUN 2022

Ski Sport Finland lähettää joukkueen Alpe Cimbra FIS Children Cup kilpailuihin 23.- 29.1.2022 Folgaria, ITALIA
- SSF vastaa kilpailumatkan käytännön järjestelyistä: lento- ja majoitusvaraukset, valmentajien

nimeäminen
- SSF vastaa valmentajien kaikista kustannuksista
- Urheilijat vastaavat kaikista omista kustannuksista

Joukkueen valinta Alpe Chimbraan tehdään seuraavien perusteiden mukaisesti:
- Joukkue koostuu seuraavasti: N U16 kolme (3) laskijaa, M U16 kolme (3) laskijaa, N U14 kaksi (2)

laskijaa ja M U14 kaksi (2) laskijaa
- Kia Ski Tourin (SG, GS ja SL) kokonaispisteet

o Levi 2x SG ja 2 x GS sekä Pyhä 2x GS ja 2x SL
- tasatuloksissa järjestys ratkaistaan 1. sijojen-, 2. sijojen ja 3. sijojen perusteella

Valinta-ajankohta:
- Alpe Cimbra FIS Children Cup kilpailuihin on maanantai 17.1.2022 klo 18.00

Terveystilanteen huomiointi
- Kilpailuihin valittavilta urheilijoilta edellytetään, että he ovat saaneet kaksi koronarokotusta ja

suositellaan lisäksi otettavaksi influenssa rokotus
- Ennen lähtöä on tarkistettava voimassa olevat kilpailu- maakohtaiset- ja matkustussäädökset sekä

testaukset

Nuorten kv. kilpailuleirien ohjelmat ja valmennus:



- Leiri- ja kilpailuohjelma lähetetään valituille urheilijoille valinnan jälkeen
- SSF vastaa matkan johtamisesta ja valmennuksen järjestämisestä

TULOKSIEN PÄIVITYS

SSF vastaa voittajataulukon päivittämisestä Kia Ski Tour jokaisen osakilpailun jälkeen ja julkaisee sen omalla
verkkosivullaan. Lisäksi kilpailut järjestänyt seura julkaisee kokonaispistetaulukon omilla sivuillansa.

SSF:llä ja sen kenttä- ja kilpailutoimikunnalla on mahdollisuus muuttaa pakottavista syistä valintamenettelyä
ja kriteereitä olosuhteiden niin vaatiessa.
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