
Valintaperiaatteet 2016/2017 

 

Luisteluliiton valintaperiaatteet pikaluistelun maailmancupin ja arvokisoihin kaudella 2016-2017. 

 

Katsastuskilpailut  

 

Katsastuskilpailut pidetään Inzellissä 21-22.10.2016 sekä kotimaan matkakohtaisissa SM-kisoissa 

Seinäjoella 13.-15.1.2017.  

 

Inzellin katsastuskilpailujen perusteella valitaan luistelijat neljään ensimmäiseen maailmancupiin (Harbin, 

Nagano, Astana ja Heerenveen). Berliinin maailmancupiin valitaan suoraan A-ryhmässä kilpailevat 

luistelijat. Lisäksi Berliinin maailmancupin joukkueeseen voi nousta Seinäjoen tulosten perusteella. 

 

Katsastuskilpailussa suorituksen saa uusia kerran kaatumis- ja välinerikkotapauksissa, mikäli kisajärjestäjät 

sen sallivat. 

 

Huippuluisteluvaliokunta vahvistaa valinnat mahdollisimman pian katsastuskilpailun jälkeen, kuitenkin 

viimeistään kahden vuorokauden sisällä nimetyistä katsastuskilpailuista. Päätöksistä ilmoitetaan 

asianosaisille vuorokauden kuluessa. 

 

 Suomen paikat ISU:n kilpailuissa 

 

 ISU World Cup (maailmancup) 

 - naiset 500 m (2), muilla matkoilla (1) paitsi Berliini 27-29.1.2017 500m ja 1000m (3), muut matkat (2) 

 - miehet 500 m (3), 1000 m (2), 1500 m (1), 5000 m (1), paitsi Berliini 500m (4), 1000m (4), 1500m (2), 

5000m (2) 

 EM-kilpailut: Miesten sprinttereiden sarjaan kaksi (2) etukäteen myönnettyä maapaikkaa. Naisten 

sprinttereiden ja naisten sekä miesten yleisluistelijoiden kilpailuun maapaikat tulee saavuttaa syksyn 

maailmancupien avulla.  

 Sprinttereiden MM-kisat: Suomella miesten sarjaan yksi maapaikka jo saavutettuna. Mahdolliset lisä-

paikat tarkentuvat maailmancupin menestyksen perusteella (Berliini 27-29.1.2017) 

 Yleisluistelijoiden MM-kisat - ISU:n valintasääntö 

 

Yleistä valinnoista 

 

Kilpailuihin pyritään aina valitsemaan paras mahdollinen joukkue. Valinnoissa huomioidaan aina myös 

Luisteluliiton taloudellinen tilanne.  

 

Mika Poutalalla on villi kortti syyskauden kaikkiin maailmancupin osakilpailuihin. Perusteena viime kauden 

hyvät tulokset. Mikan tulee kuitenkin osoittaa kansainvälistä tulostasoa. 

 

Kaikissa valinnoissa huippuluisteluvaliokunnalla (HLVK) on oikeus lieventää valintakriteereitä ja valita 

urheilijoita, joilla kuitenkin on maailmancupin aikarajat saavutettuina. HLVK:lla on valintojen perustaksi 

oikeus käyttää omaa harkintaansa urheilijoita valittaessa. 

 

Kaikki valinnat tulevat uudelleen harkittavaksi, mikäli valittujen urheilijoiden terveydellinen tilanne sitä 

edellyttää. 

 

 

 



Poikkeus maailmancupin valinnoissa 

 

Harbin, Nagano 

Suomella on Harbinin 1. päivän miesten 500m:n ja 1000m:n luisteluun A-ryhmään yksi maapaikka. Mika 

Poutala saa paikat, mikäli valintakriteerit täyttyvät. Perusteena matkakohtaisten MM-kisojen 4.sija 500m:n 

luistelussa sekä sprinttereiden MM-kisojen 4.sija. Lisäksi Mika oli maailmancupin pisteissä 500m:n ja 

1000m:n luisteluissa selkeästi paras suomalainen. Muiden kohdalla valinta edellyttää seuraavia aikarajoja: 
 

Naiset  500m: 38,99  Miehet: 500m: 35,70 

  1000m: 1.18,00    1000m: 1.10,7 

  1500m: 2.01,0    1500m: 1.49,0 

  3000m: 4.12,0    5000m: 6.30,0 

 

Arvokilpailujen valinnat 

 

EM-kilpailut 

 

 EM-kisoihin lähetetään täysi joukkue ->kaikki ennakkoon ja kauden aikana saavutetut maapaikat 

 täytetään 

 

Yleisluistelijoiden maapaikan(t) sekä naisten sprinttereiden maapaikan(t) saavuttanut/saavuttaneet 

luistelijat valitaan EM-kisoihin. 

 

Sprinttereiden kilpailuun valitaan neljän ensimmäisen maailmancupin perusteella parhaan 500m ajan 

ja parhaan 1000m:n ajan yhteenlaskettujen pisteiden mukaan.  

 

Matkakohtaiset MM-kilpailut: ISU:n listan mukaan 

 

Sprinttereiden MM-kilpailut: 

Kilpailuihin valitaan (miehet) kauden kaikkien (5:n) maailmancupien perusteella parhaiten menestynyt 

luistelija (500m ja 1000m maailmancupin pisteet yhteenlaskettuna). Loput edustajat valitaan 

pelkästään Berliinin maailmancupin mukaan. (ISU:n valinta) 

 

Yleisluistelijoiden MM-kilpailut: ISU:n valintasääntöjen mukaan 

 

Maailmancupin finaali: ISU:n valintasääntöjen mukaan 

 

 

 

 


