
 
 
 

SKI SPORT FINLANDIN YLEISET VALINTAKRITEERIT LASTEN KANSAINVÄLISIIN 
ALPPIKILPAILUIHIN KAUDELLE 2022–2023 
 
YLEISET VALINTAKRITEERIT  
 
Tarkoituksena on antaa lapsille mahdollisuus osallistua tulevalla kaudella lasten kansainvälisiin kilpailuihin. 
Kilpailuissa on kuitenkin aina ns ulkomaalaiskiintiö. Näillä valintakriteereillä pyrimme antamaan 
mahdollisimman monille tasapuolisen mahdollisuuden osallistua kv- kilpailuihin.  
 
Kaudella 2022–2023 valinnoissa noudatetaan seuraavia valintakriteereitä: 

- Kia Ski Tourin sijoitus, ko. kilpailun viimeisenä ilmoittautumispäivänä, kokonaispisteiden perusteella 
- Lajien kokonaispisteiden mennessä tasan kahdella urheilijalla, järjestys ratkaistaan 1. sijojen-, 2. 

sijojen perusteella 
 
Urheilija voi osallistua kolmeen kv- kilpailutapahtumaan Kia Ski Tourin kokonaispisteiden perusteella. 
Ilmoittautuessaan neljänteen kv-kilpailutapahtumaan (jos kiintiö on täynnä) urheilija siirtyy jonon 
viimeiseksi. 

- esimerkiksi Alpe Cimbra urheilijat voivat osallistua vielä kahteen kv- kilpailutapahtumaan kotimaan 
Kia Ski Tourin rankingin mukaan, mutta sen jälkeen siirtyvät ilmoittautumislistan viimeisiksi. 

- Jos osallistujakiintiö ei tule täyteen niin voivat lasten kilpailuihin ilmoittautua myös ulkomailla 
asuvat suomalaiset laskijat, vaikka he eivät olisi kilpailleet Kia Ski Tourilla kuluvalla kaudella.  

 
 

VALINTAKRITEERIT ALPE CIMPRA FIS CHILDREN CUP KILPAILUUN 2023 
 
Ski Sport Finland lähettää kaudella 2022─2023 joukkueen Alpe Cimbra FIS Children Cup 
kilpailuihin 25.-28.1.2023, Folgaria, Italia. 

- Joukkueen koko on 10 laskijaa (U14 2x tyttö + 2x poika, U16 3x tyttö ja 3x poika) 
- SSF vastaa kilpailumatkan käytännön järjestelyistä (lento- ja majoitus, valmentajat) 
- Urheilijat vastaavat kaikista omista kustannuksista 

 
Joukkueen valinta kilpailuihin tehdään seuraavien perusteiden mukaisesti: 

- Kia Ski Tourin kokonaispisteet  
o Pyhä 2x GS ja 2x SL, 12.-15.1.2023  

- tasatuloksissa järjestys ratkaistaan 1.-, 2.- jne sijojen perusteella 
 
Valinta-ajankohta: 

- Alpe Cimbra FIS Children Cup kilpailuihin valinta julkaistaan sunnuntai iltana 15.1.2023 
- Jos laskija ei ota vastaan paikkaa joukkueessa on hänen ilmoitettava siitä 16.1.2023 klo 12:00 

mennessä joukkueenjohtajalle. 
- Leiri- ja kilpailuohjelma lähetetään valituille urheilijoille valinnan jälkeen 

 
 



 
 
 

TULOKSIEN PÄIVITYS 
 
Kia Ski Tour kokonaispistetaulukko päivitetään jokaisen osakilpailun jälkeen ja SSF 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. 
 
 
LISÄTIEDOT 
 
Asiaa SSF:n kenttä- ja kilpailutoimikunnassa (KKT) hoitaa: 

- Kaisa Puttonen, puh +358 40 729 0150, kaisa.puttonen@santasport.fi  
- Olli Saravuo, puh +358 400 748890, olli.j.saravuo@gmail.com 
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