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Suomen Ilmailuliiton Liidintoimikunta on hyväksynyt tämän ohjeen 9.4.2018.  
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1. Yleistä 
 
Suomen Ilmailuliiton Liidintoimikunta on hyväksynyt tämän ohjeen 9.4.2018 ja se on voimassa toistaiseksi. 
Liidinlajeissa maajoukkue muodostetaan niissä liidinlajeissa, joissa Suomalaisilla urheilijoilla on edellytyksiä 
menestyä FAI 1 luokan kilpailuissa. Maajoukkueeseen voidaan nimetä urheilijoita, jotka pyrkivät 
johdonmukaisella ja tavoitteellisella valmentautumisella saavuttamaan menestystä lajin arvokilpailuissa.  

2. Maajoukkueet 
 
Maajoukkueet valitaan vuodeksi kerrallaan. Seuraavan vuoden maajoukkuevalinnat tehdään kuluvan vuoden 
lokakuun loppuun mennessä ja julkistetaan liitäjien syystapaamisen yhteydessä. 
 
Varjoliidon matkalennon maajoukkueeseen nimetään kahdeksan urheilijaa. Valinta tehdään FAI-ranking 
pisteiden perusteella valintahetkellä. Maajoukkueeseen voidaan nimetä urheilija, joka on saanut kyseisen 
lajin yksittäisestä FAI 1 tai FAI 2 luokan kilpailusta vähintään 20 ranking pistettä. Maajoukkuepaikoista kaksi 
varataan naisille. Jos kriteerit täyttäviä naisia ei löydy, jaetaan vapautuvat paikat ranking-listassa 
seuraavana oleville miehille. 
 
Riippuliidon, moottoroidun varjoliidon ja muiden liidinlajien joukkueisiin voidaan nimetä kyseisten lajien 
ulkomaisissa ja kotimaisissa kilpailuissa parhaiten menestyneet urheilijat Liidintoimikunnan harkinnan 
mukaan. 
 
Maajoukkueeseen nimettäviltä edellytetään: 

● suostumusta edustaa Suomea lajin arvokilpailuissa tullessaan valituksi edustusjoukkueeseen 
● sitoutumista Suomen Ilmailuliiton antodoping ohjelmaan 
● Suomen Ilmailuliiton ja urheilijan välisen urheilijasopimuksen allekirjoittamista 

 
Edut maajoukkueeseen kuulumisesta: 

● työnantajan mahdollisesti myöntämät ylimääräiset vapaat harjoituksiin ja kilpailuihin 
● helpottaa sponsorihankintaa 
● kannustaa urheilijaa panostamaan lajissa kehittymiseen 
● pääsy maajoukkueille mahdollisesti järjestettävään valmennustoimintaan 
● mahdollisuus saada liiton myöntämää taloudellista tukea 
● mahdollisuus toimia liiton tunnustamien kilpailuvalmennusryhmien mentorina. 
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3. Edustusjoukkueet 
 
Suomen kansallinen edustusjoukkue nimetään vain FAI 1 luokan kilpailuihin. Edustusjoukkueeseen voidaan 
nimetä vain urheilijoita, jotka täyttävät kyseisen FAI 1 kilpailun järjestäjän asettamat valintakriteerit.  
 
Varjoliidon ja riippuliidon matkalennon edustusjoukkue nimetään viimeistään neljä kuukautta ennen kyseisen 
vuoden FAI 1 kilpailun alkua. Näissä lajeissa EM ja MM-kisat järjestetään vuorovuosin. Varjoliidon ja 
riippuliidon matkalennon kilpailuiden Suomen maapaikoista 2/3 jaetaan valintahetken WPRS ranking 
sijoitusten perusteella. Loput maapaikoista jaetaan viimeisen kahden vuoden aikana yksittäisissä kilpailuissa 
parhaiten menestyneille.  
 
Moottoroidun varjoliidon ja muiden liidinlajien edustusjoukkueet nimetään Liidintoimikunnan harkinnan 
mukaan. 
 
Edustusjoukkueeseen voidaan valita urheilijoita myös maajoukkueen ulkopuolelta. On kuitenkin 
huomioitava, että maajoukkueen ulkopuolelta mahdollisesti nimettäviltä urheilijoilta vaaditaan Suomen 
Ilmailuliiton ja urheilijan välisen urheilijasopimuksen allekirjoittamista samoin kuin maajoukkueen jäseniltä. 
Urheilija voidaan erottaa joukkueesta jos hän syyllistyy sääntörikkomukseen tai epäurheilijamaiseen 
käytökseen.  

4. Ohjeen voimassaolo 
 
Suomen Ilmailuliiton Liidintoimikunta on hyväksynyt tämän ohjeen 9.4.2018.  
Ohje astuu voimaan välittömästi ja on voimassa toistaiseksi. 

 

 


