
Para-alppihiihdon kriteeristö 2022/2023 => 

 

 
1. A-Maajoukkue 

a. Maajoukkuevalinnat pohjautuvat Ski Sport Finlandin (SSF) kriteereihin ja niissä noudatetaan 
kolmivaiheista prosessia: 

i. Tulosanalyysi – Huomioidaan arvokilpailujen sekä maailmancupin osakilpailujen 
FIS-pisteet tai lajikohtaiset (tekniikka-/vauhtilajit) FIS-pisteet ja sijoitus. 

1. Yksittäinen kilpailu (Paralympialaiset, MM-kilpailut, MC-osakilpailut) 
a. Parhaat FIS-pisteet < 75 (miehet) ja < 125 (naiset) 

2. FIS-pistelista (BL) sijoitus: 
a. Miehet TOP-16 + pisteet alle 90 
b. Naiset TOP-8 + pisteet alle 150 

ii. Kehitysnäkökulma – urheilija-analyysi 
iii. Taloudellinen arviointi (SSF)  

b. Maajoukkuevalintojen aikataulu 
i. 30.4. mennessä valmistelu valmis 

ii. 15.5. mennessä valintakomitea hyväksyy valinnat, valmennusryhmät julkaistaan 

 

 
2. B-maajoukkue (Challenger) 

a. Maajoukkuevalinnat pohjautuvat Ski Sport Finlandin (SSF) kriteereihin ja niissä noudatetaan 
kolmivaiheista prosessia: 

i. Tulosanalyysi – Huomioidaan arvokilpailujen sekä maailmancupin osakilpailujen 
FIS-pisteet tai lajikohtaiset (tekniikka-/vauhtilajit) FIS-pisteet ja sijoitus. 

1. Yksittäinen kilpailu (Paralympialaiset, MM-kilpailut, MC-osakilpailut) 
a. Parhaat FIS-pisteet < 150 (miehet) ja < 250 (naiset) 

2. FIS-pistelista (BL) sijoitus: 
a. Miehet TOP-32 + pisteet alle 180 
b. Naiset TOP-16 + pisteet alle 300 

ii. Kehitysnäkökulma – urheilija-analyysi 
iii. Taloudellinen arviointi (SSF) 

 

 
3. Maajoukkuevalintojen aikataulu 
a. 30.4. mennessä valmistelu valmis 
b. 15.5. mennessä valintakomitea hyväksyy valinnat, valmennusryhmät julkaistaan 

4. Muut kriteerit kaikille valmennusryhmiin valittaville 
• Urheilijasopimuksen allekirjoittaminen 
• Kick-Start leirille osallistuminen 

 

 
5. Valintakomitea 

Valintakomitea koostuu SSF:n toimitusjohtajasta, urheilujohtajasta, hallituksen edustajasta sekä 
maajoukkueen vastuuvalmentajasta. 
Muut valmentajat voivat toimia asiantuntijajäsenenä valintakomitean pyynnöstä. 
Valintakomitean puhetta johtaa alppihiihdon urheilujohtaja, joka valmistelee 
valintakomitean tapaamisiin esityslistan ja vastaa valintaprosessin etenemisestä tämän 
dokumentin mukaisesti. Urheilujohtaja laatii valintoihin liittyvän valintakertomuksen, jossa 
kuvataan valinnan prosessi, valintojen perusteet sekä tarkempi aikataulu ehdollisten 



valintojen tapauksissa. 

 

 
6. Arvokilpailujoukkueet 
a. MM-kilpailut:  

i.FIS:n määrittelemät kriteerit (FIS-pisteet) = peruskriteeri osallistumisoikeudesta 
ii.SSF:n määrittelemät valintakriteerit:  

1. Potentiaali sijoittua: 
a. TOP-8 (naiset) 
b. TOP-16 (miehet) 

 

 
b. Paralympialaiset: IPC:n määrittelemät osallistumiskriteerit sekä myönnetyt maapaikat/villit 

kortit ja Huippu-urheiluyksikön määrittelemät valintakriteerit 

 

 
7. Maailmancupin kilpailut 
a. Osallistumisoikeus määräytyy FIS:n kriteereiden mukaisesti 

 

 
8. Muut kilpailut 
a. Osallistumisoikeus määräytyy FIS:n kriteereiden mukaisesti 

 


