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1 Yleistä 

PT valitsee Suomea edustamaan urheilullisilla perusteilla ne urheilijat, joiden arvioidaan 
voivan menestyä kysymyksessä olevassa kilpailussa parhaiten sekä yksilöinä, että 
joukkueena. 
 
Urheilijan tulee sitoutua Suomen Ilmailuliiton kanssa tehtävään urheilijasopimukseen. 
  
Valintasäännössä on kuvattu vain yleisen osanottajasarjan edustajien valinta. Naisten ja 
nuorten sarjojen kilpailuihin PT tekee valinnat erillisellä päätöksellä eikä tässä jäljempänä 
kuvattu valintaprosessi koske näitä valintoja. 
 
Ilmailuliiton sääntöjen mukaan liiton hallitus voi mm. peruuttaa jäsenen nimeämisen 
maajoukkueeseen tai kansainväliseen arvokilpailuun tiettyjen edellytysten vallitessa (22 §). 

 
2 PT:n päätös edustajavalinnoista 
PT tekee päätöksen maajoukkueesta kohdan 3 kriteerien mukaisesti. Valinnoissa FAI 
kerho-, vakio-, 15 m, 18 m ja 20 m luokan edustuskilpailuihin käytetään kriteereitä 3.1, 3.2 ja 
3.3. kyseisessä järjestyksessä. Valinnoissa FAI avoimen luokan edustuskilpailuihin 
käytetään kriteereitä 3.1 ja 3.3 kyseisessä järjestyksessä.  
 
Kriteerien järjestys tarkoittaa sitä, että ensisijaisesti joukkueeseen pääsevät urheilijat 
kriteerin 3.1 (menestyminen edellisissä arvokilpailuissa) mukaisesti. Tämän jälkeen vielä 
vapaat edustuspaikat täytetään kriteerin 3.2 (valintakilpailuissa annetut näytöt) mukaisesti. 
Loput vapaat edustuspaikat voidaan täyttää kriteerin 3.3 (päävalmentajan esitys) mukaisesti, 
kuitenkin siten että päävalmentaja voi halutessaan esittää, että kaikkia edustuspaikkoja ei 
täytetä. 
 
Lopullisen päätöksen valinnasta tekee aina PT. PT voi poiketa päävalmentajan esityksestä 
joukkuetta valitessaan. 
 

3  Valintaperusteet  

3.1 Menestyminen edellisissä arvokilpailuissa 

Edellisissä EM- tai MM-kilpailuissa parhaan 20% joukkoon sijoittuneet kilpailijat ovat 
oikeutettuja paremmuusjärjestyksessä puolustamaan menestystään seuraavissa EM- tai 
MM-kilpailuissa samassa FAI luokassa.  
 



3.2 Valintakilpailuissa annetut näytöt  

 
Valintakilpailu on edustuskilpailua edeltävän vuoden SM-kilpailu, ellei PT toisin ilmoita. Jos 
valintakilpailuissa on 3 kilpailupäivää tai vähemmän tai jos valintakilpailut perutaan, ei 
valintaperusteena käytetä lainkaan kohtaa 3.2.  
 
Valintakilpailuissa näyttöjä annetaan FAI kerholuokan, vakioluokan, 15m luokan, 18m luokan 
sekä 20m luokan EM- ja MM-edustuskilpailuihin. Valintakilpailun perusteella 
edustusjoukkueeseen voidaan esittää open- ja racing-luokan valintakilpailusta kolmea 
parasta osallistujaa, sekä kerholuokasta parasta osallistujaa. Kyseisille urheilijoille 
edustuspaikkoja tarjotaan paremmuusjärjestyksessä ensisijaisesti niissä FAI-luokissa, minkä 
koneilla he ovat valintakisaan osallistuneet. Jos halukkaita tiettyyn FAI luokkaan kuin 
enemmän kuin edustuspaikkoja on vapaana, voidaan urheilijoille tarjota paikkaa toisessa 
FAI luokassa päävalmentajan esityksen mukaisesti (kohta 3.3).  

3.3 Päävalmentajan esitys 

 
Mikäli edellisten arvokilpailujen sekä valintakilpailujen perusteella tehtyjen valintojen jälkeen 
jää edustuspaikkoja täyttämättä, voi purjelennon päävalmentaja esittää joukkueeseen myös 
muita urheilijoita perusteena arvio urheilijan menestymisen mahdollisuuksista kyseisessä 
kilpailussa. Mikäli päävalmentaja on estynyt, esteellinen tai päävalmentajaa ei ole, nimeää 
PT päävalmentajalle sijaisen, jonka tehtävänä on antaa PT:lle esitys koskien mahdollista 
joukkueen täydentämistä. 
 
Päävalmentaja on esteellinen, mikäli hän itse tai samassa taloudessa elävä lähisukulainen 
tai muu läheinen olisi ehdolla edustusjoukkueeseen (YhdL 37§). 
 
Päävalmentajan ei tarvitse esittää kaikkien edustuspaikkojen täyttämistä, mikäli hänen 
arvionsa mukaan ehdolla ei ole sellaisia urheilijoita, joilla olisi mahdollisuus menestyä. 
 
Lisäksi päävalmentaja tekee tämän säännön 3.1 kohtaa täydentävän esityksen FAI avoimen 
luokan edustuskilpailujen osallistujista. 

4 Tiedotus 
 

PT tiedottaa maajoukkueen valintaan liittyvistä asioista Pulinajaksolla 
(https://pulinajakso.ilmailuliitto.fi/), maajoukkueen sähköpostilistalla 
(maajoukkue@purjelentomaajoukkue.fi) sekä lähettämällä yksittäisille kilpailijoille 
sähköpostia. Kilpailijat käyttävät PT:lle kommunikoinnissa PT:n sähköpostiosoitetta 
(purjelento@ilmailuliitto.fi). Kilpailija on vastuussa siitä, että SIL:n jäsenrekisterissä on 
ajantasainen sähköpostiosoite.  
 
Niiden kilpailijoiden, jotka haluavat tulla valituksi päävalmentajan esityksen perusteella, tulee 
ilmoittaa osallistumishalukkuudestaan päävalmentajalle hänen ilmoittamansa määräajan 
puitteissa. 



5 Joukkueen täydentäminen 
Mikäli joukkueeseen valittu urheilija peruu osallistumisensa, PT voi täydentää joukkuetta 
harkintansa mukaan. 
 

6 Valitusmenettely 
 
Urheilijalla on oikeus valittaa PT:n tekemästä päätöksestä. Valitus tulee tehdä Suomen 
Ilmailuliiton hallitukselle 14 vrk sisällä päätöksestä. Valitus tulee jättää joko sähköpostilla 
sil@ilmailuliitto.fi tai postitse liiton postiosoitteeseen tai toimittamalla valitus liiton toimiston 
aukioloaikana toimistolle. Valittaja vastaa siitä, että valitus on toimitettu perille määräajassa. 


