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1. Yleistä 

 
Kansainvälisiin kilpailuihin lähetettävän joukkueen koko määräytyy ensisijaisesti 
kilpailunjärjestäjän osallistujakiintiön mukaan. PT huomioi joukkueen kokoa päätettäessä 
myös turvallisuusnäkökohdat sekä maajoukkueen lausunnon. 

2. Urheilijoiden valinta 

2.1 Menestys edellisissä arvokilpailuissa 

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

2.2 Valintakilpailut  

Muiden edustusjoukkueiden jäsenten valinta tehdään arvokisaa edeltävän vuoden 
SM-kisojen perusteella ellei toisin ilmoiteta. Kerholuokan SM-kilpailusta valitaan edustaja 
kerholuokkaan, racing-luokan SM-kilpailusta vakio- ja 15m-luokkaan ja avoimen luokan 
SM-kilpailusta 18 m- ja 20 m-luokkaan. Kilpailijan racing- ja avoimen luokan SM-kilpailussa 
käyttämä kone määrää sen, minkä luokan valintaan hän osallistuu. (Esim. vakioluokan 
koneella racing-luokan SM-kisan lentävä antaa näytön vakioluokan arvokisaan jne.) 

2.3. Halukkuuden kysyminen 

Halukkuutta edustusjoukkueeseen kysytään valintakisan tulosluettelossa puolivälin 
yläpuolelle sijoittuneilta, kuitenkin vähintään viideltä parhaalta kilpailijalta. Jos 
valintakilpailuissa on kilpailupäiviä 0-2, kysytään halukkuutta kaikilta luokan osanottajilta. 
Tarvittaessa PT voi tiedotuskanaviaan käyttäen kysellä halukkuutta myös muilta urheilijoilta. 
 
Halukkuuden ilmoittamisen yhteydessä urheilijan on sitouduttava maajoukkueen 
sääntöjen ja periaatteiden noudattamiseen, sekä osallistumaan sen toimintaan. 

2.4 Joukkueen muodostaminen 

PT laatii esityksen maajoukkueeksi seuraavin kriteerein: 
 
● Menestyminen edellisissä arvokilpailuissa (ensisijainen kriteeri). Tällä 

kriteerillä valittavalta urheilijalta edellytetään kuitenkin osallistumista jonkun 
luokan SM-kilpailuun valintavuonna ellei urheilija esitä perusteltua syytä 
poiketa tästä. Tällainen syy voi olla esim. SM-kisojen kanssa päällekkäin 



osuva esikisa, tai valintavuoden aikana lennettävä useampi kansainvälinen 
arvokisa. 
 

● Menestyminen valintakilpailuissa. Kunkin luokan joukkue muodostetaan 
halukkaista lentäjistä valintakilpailujen perusteella paremmuusjärjestyksessä. 
Joukkueeseen voidaan esittää myös eri luokan valintakilpailuun osallistunutta 
urheilijaa huomioiden edelleen paremmuusjärjestys kilpailuissa. 
 

● Muut perusteet. PT voi myös esittää joukkueeseen muita urheilijoita. 
Perusteena esitykselle ovat mm. 
 

i) Sopivuus ja sitoutuminen Suomen Ilmailuliiton ja maajoukkueen 
tavoitteisiin 

ii) Sitoutuminen harjoitteluun 
iii) Aikaisempi arvokisakokemus ja menestys 
iv) Osallistumisaktiivisuus SM-kisoissa 
v) Tulevan kisapaikan olosuhteiden tuntemus ja mahdollisuudet 

menestyä 
vi) Pääsääntöisesti vuoristo-olosuhteissa edellytetään olosuhteiden 

tuntemista ja harjoittelua paikan päällä 

2.5 Avoimen luokan, 13,5m-luokan, Nuorten ja Naisten joukkueet  

PT valitsee urheilijat em. luokkiin ja kilpailuihin erillisellä päätöksellä. Jos kilpailija haluaa 
osallistua em. luokkiin tai arvokisoihin tulee hänen ilmoittaa halukkuudestaan PT:lle. 

3. Maajoukkueen lausunto 
 
PT laatii  esityksen maajoukkueesta kohdan 2 kriteerien mukaisesti (pl. Nuorten ja Naisten 
joukkueet). Esitys toimitetaan maajoukkueen yhteyshenkilölle maajoukkueen lausuntoa 
varten. Lausunnon antamisesta vastaa maajoukkue omien toimintamalliensa mukaan. 
Maajoukkueen lausunnon saatuaan PT tekee lopullisen päätöksen joukkueen 
kokoonpanosta. PT voi poiketa maajoukkueen esityksestä.  

4. Joukkueen täydentäminen 
 
Mikäli joukkueeseen valittu urheilija myöhemmin peruu osallistumisensa, PT voi täydentää 
joukkuetta harkintansa mukaan. Täydentävät valinnat tehdään ensisijaisesti samoin 
periaattein (kohta 2) kuin varsinaiset valinnat. 

5. Tiedotus 
 



PT tiedottaa halukkuuskyselyistä ja avoimista joukkuepaikoista pulinajaksolla 
(https://pulinajakso.ilmailuliitto.fi/), maajoukkueen sähköpostilistalla 
(maajoukkue@purjelentomaajoukkue.fi) sekä lähettämällä yksittäisille kilpailijoille 
sähköpostia. Kilpailija on vastuussa siitä että SIL:n jäsenrekisterissä on ajantasainen 
sähköpostiosoite. Kilpailijoiden tulee ilmoittaa osallistumishalukkuudestaan PT:lle 
sähköpostitse (purjelento@ilmailuliitto.fi) ilmoitettuihin määräaikoihin mennessä.  
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