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Purjehdus, arvokilpailuiden valintajärjestelmä ja -kriteerit 2023–2024 
 
 

1. Karsinta, yleistä ja taustaa 
 

- Tavoitteena on taata purjehdusmaajoukkueelle paras mahdollinen tuloksentekokyky 
olympialaisissa ja olympialaisten karsintakilpailuissa. 

- Esityksen valittavista urheilijoista karsintakilpailuihin ja esiolympialaisiin tekee kokoamansa 
asiantuntijatiimin tuella valmennuspäällikkö (VP), joka esittää urheilijat Valmennus- ja 
huippukilpapurjehdustoimikunnalle (VHT) valittavaksi.  

- VHT voi joko (1) hyväksyä esityksen tai (2) hylätä esityksen ja palauttaa sen VP:lle uudelleen 
esitettäväksi. VHT ei voi oma-aloitteisesti muuttaa VP:n esitystä. 

- Todennäköisesti ei ole tarvetta sisäiselle karsinnalle seuraavissa luokissa: Nacra 17, ILCA 6, 49er 
FX, Kite naiset, iQFoil –miehet. 

- Todennäköinen tarve sisäiselle karsinnalle on seuraavissa luokissa: ILCA 7, iQFoil-naiset ja 49er. 
- Mikäli A- tai B-maajoukkueen ulkopuolinen urheilija/venekunta haluaa osallistua karsintoihin, 

tulee hänen ilmoittautua valmennuspäällikölle 15.2.2023 mennessä. 
- Selvyyden vuoksi todetaan, että olympiavalinnat tekee Olympiakomitean HUY. Valinnat 

valmistellaan yhteistyössä lajiliiton kanssa, noudattaen alla mainittuja linjauksia. 
 

 
2. Lajiliiton sisäinen karsinta esikisoihin (Paris Test Event) ja Haagin 2023 MM-kisoihin 

 
- Valinta Paris Test Event ja Haagin 2023 MM-kisoihin suoritetaan subjektiivisten kriteerien ja alla 

tässä kohdassa 2 kilpailujen (”Kilpailut”) menestymisen perusteella.  
 

- Kilpailuissa menestyminen tarkoittaa;  
• Tasaista hyvää menestystä kaikissa niissä Kilpailuissa, joihin urheilija/venekunta on 

osallistunut  
• Parhaita yhteenlaskettuja pistesijoja kaikissa niissä Kilpailuissa urheilija/venekunta on 

osallistunut  
• Välttämättä parhaat yhteenlasketut pisteet kaikissa kilpailuissa eivät takaa paikkaa. 

Toisaalta yhden kilpailun kärkisijoitus voi antaa oikeuden paikkaan, vaikka kaikkien 
kilpailujen kokonaispisteissä ei olisikaan kärjessä.  
   

- Subjektiiviset kriteerit; 
• Mahdollisuus huomioida myös vuoden 2022 arvokilpailujen tuloksia 
• Urheilijan/Venekunnan tuloksentekokyky, kehityskaari ja näkymät  

 
Kilpailut, joissa menestyminen vaikuttaa valintaan esikisoihin (Paris Test Event) ja Haagin 2023 
MM-kisoihin: 

 
ILCA 7 
- yksi (1) paikka esikisoihin ja neljä (4) paikkaa MM-kisoihin 
- kilpailut 

1. 10.–17.3. ILCA 7 EM-kisat, Andora, Italia  

2. 1. – 8.4. Trofeo Princesa Sofia, Palma, Mallorca 
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iQFoil-naiset 
- yksi (1) paikka esikisoihin ja kaksi (2) paikkaa MM-kisoihin 
- kilpailut 

1. 1. – 8.4. Trofeo Princesa Sofia, Palma, Mallorca  

2. 8.–14.5. iQFoil EM-kisat, Patras, Kreikka  

49er 
- yksi (1) paikka esikisoihin ja yksi (1) paikka MM-kisoihin 

- kilpailu/kilpailut 

- valitaan tarpeen mukaan myöhemmin 
 
 

3. Pariisi 2024, karsinta 
 

- Mikäli Suomi saa maapaikan Haagista, ja luokassa on sisäistä huippuvaiheen kilpailua 
olympiapaikasta, voi lajiliitto esittää Olympiakomitealle varhaista olympiavalintaa, jos luokassa 
on selvä kärkiurheilija. Mikäli selvää kärkiurheilijaa ei voida nimetä (tunnistaa), sisäinen 
olympiakarsinta järjestetään 2024 toukokuun loppuun mennessä. 
 

- Mikäli Suomi ei saa maapaikkaa Haagista. Niissä luokissa missä on sisäistä huippuvaiheen 
kilpailua, tullaan sisäinen karsinta järjestämään vasta kun maapaikka on saavutettu. 
 

- Mikäli kärkiurheilijaa ei voida nimetä (tunnistaa) vuoden 2023 kilpailujen perusteella, tai 
maapaikka realisoituu vasta 2024, voidaan subjektiivisesta valinnasta siirtyä yksittäiseen 
karsintakilpailuun/-kilpailuihin, ja matemaattiseen kaavaan. 
 

- Maapaikan purjehtinut urheilija/venekunta ei automaattisesti saa olympiapaikkaa. Kuitenkin 
niissä luokissa, joissa ei ole sisäistä huippuvaiheen kilpailua, tulee lajiliitto esittämään maapaikan 
saanutta urheilijaa/venekuntaa Olympiakomitealle nimettäväksi olympiajoukkueeseen. 

 

- Kohdassa 4 alla on lueteltu vuoden 2023 kilpailut, joissa seurataan urheilijoiden tasoa Pariisin 
2024 valintaa varten. Vuoden 2024 seurantakilpailut nimetään vuoden 2023 loppuun mennessä. 
 

 

4. Seurattavat kilpailut Pariisin 2024 karsintaa varten 

 

10.–17.3. ILCA 6 ja ILCA 7 EM-kisat, Andora, Italia  

1. – 8.4. Trofeo Princesa Sofia, Palma, Mallorca  

22. –29.4. Semaine Olympique Française, Hyères, Ranska  

8.–14.5. iQFoil EM-kisat, Patras, Kreikka  

31.5.–4.6. Allianz Regatta, Lelystad, Alankomaat  

7.–16.7. Pariisin Test Event -regatta, Marseille, Ranska  

10.–20.8. Purjehduksen MM-kisat 2023, Haag, Alankomaat  

16.–24.9.  Formula Kite EM-kisat, Portsmouth, Iso-Britannia  

8.–13.11. 49er-, 49erFX- ja Nacra 17 EM-kisat, Vilamoura, Portugali 
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5. Pariisi kesäolympialaiset 2024 – Suomen joukkueen valintajärjestelmä ja -kriteerit 

 

- Purjehduksen valintajärjestelmä ja -kriteerit perustuvat Suomen Olympiakomitean hallituksen 

20.9.2022 hyväksymään Suomen olympiajoukkueen valintajärjestelmään.  

- Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön laatima valintajärjestelmä on tämän dokumentin 

virallinen liite. 

  

 

 

6. Valintojen yleiset edellytykset 

 

- Olympialaisiin, arvokilpailuihin tai niiden karsintoihin valittavan urheilijan/venekunnan tulee 
sitoutua toimimaan kulloinkin voimassa olevien Olympiakomitean ja SPV:n vastuullisuus- ja 
Reilun pelin -ohjelmien yksilöä koskevien periaatteiden mukaisesti sekä muutenkin 
käyttäydyttävä urheilussa ja sen ulkopuolella esimerkillisesti, sekä noudattaa SPV:n Urheilijan 
Valmentautumis- ja Yhteistyösopimusta. 

- Olympiakomitealla ja/tai lajiliitolla on oikeus olla valitsematta urheilijaa/venekuntaa kilpailuun, 
mikäli edellä tässä kohdassa esitetyt edellytykset eivät täyty tai mikäli häneen kohdistuu 
liitteenä olevan Olympiakomitean valintajärjestelmän kohdassa 1 h yksilöity kurinpito- tai 
rikosasia. 

 
 
 
 

 
 
  Helsinki 03.02.2023   

 
Vili Kaijansinkko   Paikka ja aika 
Valmennuspäällikkö 
 

 
 
 


