
FREESTYLEHIIHDON VALMENNUSTOIMIKUNTA
Valintakertomus, joukkuevalinnat kumparelaskun maailmancup- ja Olympialaisiin 2021 /
2022

1. Kilpailu ja lähtökohdat
Kumparelaskun maailmancup alkaa Rukalla 4.12.2021 ja jatkuu toistaiseksi voimassa
olevan kalenterin mukaisesti. Suomella miehissä 6 + 1 maapaikkaa (J. Suikkari
henk.koht), naisissa 1.

● Rukalle paikkoja Miehissä 6 + 1 + 3 (järjestävä maa)
● Maailmancupiin edustuskelpoisia (FIS pisteet yli 100) yhteensä 11 miestä. (Kaikki

maajoukkueiden urheilijat).
2. Tavoitteet ja valintakriteerit:

Kaudella lasketaan olympiakarsintaa, joka jatkuu 17.1.2022 asti. Päätavoitteena on, että
Pekingin Olympialaisissa on 4 – urheilijaa, jotka realistisesti voivat tavoitella 20 parhaan
joukkoon sijoittumista. Kauden tavoitteena on myös saada kaikki maajoukkueen laskijat
top 30 joukkoon rankingissa.

3. Kilpailukohtaiset valinnat ja ilmoitusajat

Maailmancup Ruka, Idre, Alpe D´Huez, Tremblant, Deer Valley.
Nimetään 6 – miesurheilijaa edellisen kauden näytöillä:

- Jimi Salonen
- Jussi Penttala
- Olli Penttala
- Akseli Ahvenainen
- Johannes Suikkari
- Topi Kanninen*
● Leireillä annettujen näyttöjen, Olympic quota -pisteiden ja Rukan kilpailun

perusteella valitaan Idren ja Alue D’Hueziin Single -kilpailuihin 7. Parasta laskijaa,
jotka tavoittelevat paikkaa Olympialaisiin.

● Viime kauden näyttöjen perusteella valitaan em. Urheilijat, edellyttäen että nämä
ovat 100% terveitä, tullakseen valituksi.

● Näille valituille 7. Laskijalle tarjotaan ensisijaisesti paikkaa myös Dual kilpailuihin
(Idre ja Alpe D’Huez), mutta mikäli katsotaan, että terveydellisistä tms. Syistä
laskijan ei kannata riskeerata Olympiapaikkaa parikumparekilpailussa, paikkaa
tarjotaan sisäisessä rankigissä seuraavaksi parhaalle*



- *Tällöin valinnassa huomioidaan EM. Kriteerien lisäksi myös viime kauden näytöt
Dual –kilpailuissa.

(Huom! Tulevalla kaudella Single ja Dual –kumpareilla omat Maailmancupin
kokonaiskilpailut, Dual kilpailut eivät vaikuta Olympia Quotaan.)

● Treblant ja Deer Valley kilpailuihin valitaan 4-7 urheilijaa joilla mahdollisuus
tavoitella paikkaa olympialaisissa ja/tai heidän katsotaan olevan sillä tasolla, että
MC-kilpailusta on suurin hyöty heidän uralleen + Suikkari.

Nimettyjen lisäksi täytetään Rukan MC – kilpailuun 4 miespaikkaa ja 1 naisten paikka
(mikäli mahdollista) 28.11.2021
Nimetään Idre:n ja Alpe D’Huezin MC – osakilpailuun 1 miespaikka Rukan MC –
kilpailuiden tulosten perusteella.

Maailmancup Chiesa in Valmalenco, Tazawako, Kuzbass, Shymbulak, Megeve (finaalit)
Nimetään 6 + 1 – urheilijaa 15.2.2022 MC - ja EC - tilanteen mukaisesti.

● Olympialaisiin valmistavalle leirille osallistuva ryhmä ei osallistu Chiesa in
Valmalencon MC kilpailuun.



4. Olympialaiset Peking 3.-5.2.2022
Valinnat Olympialaisiin tekee Suomen Olympiakomitea, lajiliitto esittää urheilijat seuraavilla
perusteilla:

1. Olympic quota allocation list -ranking/pistekeskiarvo.

- Jos maapaikkoja saavutetaan useampi kuin neljä, kilpailuihin esitetään niitä 4.
Urheilijaa jolla katsotaan olevan parhaat edellytyksen huipputuloksen
saavuttamiseen.

Kriteereinä:
1. Parhaat yksittäiset tulokset Olympic quota Allocation list:in mukaan laskettavissa

kilpailuissa.
2. Pistekeskiarvo (MC-pisteet) kilpailuissa (Olympic allocation list) joihin urheilija on

osallistunut.
3. Muut olympiakomitean asettamat kriteerit valinnalle
4. Valmennuksellinen arvio.

- Jos maapaikan saavuttanut urheilija loukkaantuu, tai muun syyn takia häntä ei
voida esittää Olympialaisiin valittavaksi, kilpailuihin esitetään EM. Kriteereillä
seuraavaksi parasta urheilijaa.

Kumparelasku arvokilpailuiden kriteerit 2018–2022
- Valintahetkellä sijoittuminen TOP20:n joukkoon MC-rankingissa
- Sijoittuminen 2 kertaa TOP16:n joukkoon tai kerran TOP8:n joukkoon

MC-kilpailussa
- Olympic Quota Allocation List:n tilanne 17.1.2022, jossa OWG – kilpailuun pääsevät

urheilijat ovat listattuna FIS Eligibility List:n mukaisesti.
- https://www.fis-ski.com/DB/v2/quota/eligibility/owg/fs/2022?nation=FIN&disciplineCo

de=SS&page=1

- Olympic Quota Allocation List:n ranking tilanne 2.11.2021
o Jimi Salonen (19.)
o Olli Penttala (22.)
o Jussi Penttala (24.)
o Akseli Ahvenainen (39.)

https://www.fis-ski.com/DB/v2/quota/eligibility/owg/fs/2022?nation=FIN&disciplineCode=SS&page=1
https://www.fis-ski.com/DB/v2/quota/eligibility/owg/fs/2022?nation=FIN&disciplineCode=SS&page=1


o Severi Vierelä (45.)
- https://www.fis-ski.com/DB/v2/quota/allocation/owg/fs/2022?nation=fin&event=MO&

page=1

- Valmennuksellinen arvio

Ehdotetaan valittavaksi

https://www.fis-ski.com/DB/v2/quota/allocation/owg/fs/2022?nation=fin&event=MO&page=1
https://www.fis-ski.com/DB/v2/quota/allocation/owg/fs/2022?nation=fin&event=MO&page=1

