
                 

 

 

1. MAASTOMAAJOUKKUEEN RYHMÄJAKO 2012 
 
Maastopyöräilyn kestolajien (XCO ja XCM) maajoukkueiden ryhmäjako on kolmijakoinen.  
 

1. A-maajoukkue 
2. B-maajoukkue  
3. Junior Talent Team eli JTT 

 
A-maajoukkueeseen kuuluvat kansainvälisen tasot urheilijat, joilla on realistiset mitalimahdollisuu-
det arvokilpailuissa, maailman cupissa sekä O-tasolla, ja jotka pystyvät panostamaan lajiin ammat-
timaisesti. 
 
B-maajoukkueeseen kuuluvat kansainväliselle huipulle pyrkivät motivoituneet ja maajoukkueval-
mennuksessa ja seurannassa olevat urheilijat.  
 
JJT koostuu tulevaisuuden lupauksista, jotka valmennuksen ja kisakokemuksen nousujohteisesti 
kasvaessa omaavat mahdollisuudet nousta lajin kansainväliselle huipulle seuraavan 5-10 vuoden 
aikajaksolla.  
 
2. MAAJOUKKUEEN VALINTAPERUSTEET 2012 
 
Maastojaosto on 9.2.2012 päättänyt tulevan kauden maajoukkueen kokoonpanon. Maajoukkueen 
valinnoissa painotettiin seuraavia asioita. 
 

1. Motivaatio ja sitoutuminen säännölliseen, tavoitteelliseen harjoitteluun 
2. Motivaatio ja sitoutuminen maajoukkueen toimintaan  
3. Motivaatio ja sitoutuminen urheilijamaiseen elämään 
4. Urheilijasaavutukset kaudella 2011. 

 
Urheilijavalinnat on tehty kauden 2011 aikana tehtyjen havaintojen, keskustelujen ja kokonaisar-
vion pohjalta. Maajoukkuetoiminnan pääpaino tulee olemaan jatkossakin U23 ja sitä nuoremmissa 
urheilijoissa.  
 
 
3. HUOMIOITAVAA 
 
SPU:n hallituksen voimassa olevan linjauksen mukaisesti, maajoukkueiden valmennus- ja kilpailu-
toiminnan resursseja pitää kohdistaa ikäryhmään 16–23-vuotiaat. Maajoukkuetoimintaan sitoutu-
neiden urheilijoiden omavastuuosuudet tulevat olemaan huomattavat, jotta ryhmät voivat toteut-
taa sille rakennetun leiritys- ja kilpailumatkakokonaisuuden. Huomioitavaa on, että mahdollinen 
arvokilpailuedustus vaatinee myös omavastuuosuutta. Maastopyöräilyn kestolajien maajoukkue-
toiminnan pääpaino on maaston olympialajissa eli XCO:ssa. 
 
Eri urheilijoilla voi samassa maajoukkueryhmässä olla erilainen taloudellinen tuki. Maajoukkueen 
toimintaan voidaan lisäksi tapauskohtaisesti harkiten ottaa niin kutsuttuja ulkojäseniä, joilla ei ole 
oikeuksia maajoukkueen taloudellisiin etuihin.  



    
 

 
4. MAAJOUKKUERYHMÄT JA ARVOKILPAILUKRITEERIT 2012 
 
Alla mainittujen kriteerien täyttyessä, maastojaosto voi ehdottaa arvokilpailuedustusta, mutta lo-
pulliset valinnat edellyttävät aina SPU:n hallituksen hyväksymisen. 
 
4.1. A-maajoukkue 
 
Pia Sundstedt XCM 
Jukka Vastaranta XCO ja XCM 
 
Valintaperusteet 
 
Maastojaosto ehdottaa, että A-ryhmän urheilijoilla on oikeus osallistua kauden 2012 arvokilpailui-
hin suoraan kauden 2011 tulosten perusteella yllä mainituissa lajeissa, ellei riittävän selkeitä pe-
rusteita (muutos fyysisessä kunnossa tai painopistealue etc.) edustuksen eväämiselle ilmene. 
 
4.2. B-maajoukkue ja JTT 
 
B-maajoukkue 
 
Jarno Sarmalahti M-elite 
Perttu Pärssinen U23 
Jerry Oksman U23 
Juho Hänninen U23 
Samuel Halme U23 
Toni Tähti U23 
Jasmin Kansikas N-elite/U23 
 
Junior Talent Team 
 
Matias Koskinen M18 
Sasu Halme M16 
Jaakko Hänninen M16 
Veera Väkevä N18 
   
 
4.3. Valintaperusteet arvokilpailuihin / B-maajoukkue 
 

1. Urheilijan menestyspotentiaalin arviointi tulosten, iän ja harjoitustaustan perusteella 
2. Kilpailutulokset: 

• MM-kilpailut: maailman cup-osakilpailussa TOP 60-sijoitus, mahdollisesti edeltävät ar-
vokilpailut, C-kategorian KV-kilpailut  

• EM-kilpailut: näytöt C-kategorian KV-kilpailuissa, KN-kilpailut varauksin 
3. Fyysinen kunto (taso, nousujohteisuus, maajoukkueen kuntotestit) 
4. Valmennusjohdon arvio 

 
 
 



   

  
 
4.4. VALINTAPERUSTEET ARVOKILPAILUIHIN / JTT 
 
JTT:n ensisijainen tarkoitus on kehittää nuorten urheilijoiden valmentautumista sekä kartuttaa 
heidän kansainvälistä kilpailukokemusta. Kauden tarkkailukilpailuja ovat maajoukkueen alaisuu-
dessa ajettava KV-kilpailut, mutta myös kotimaan kilpailut. Arvokilpailuedustus (erityisesti EM-
taso) on mahdollinen, mutta tätä ennen pitää antaa riittävät näytöt KV-kilpailuissa. MM-kilpailut 
vaativat poikkeuksellisia näyttöjä kauden aiemmissa kansainvälisissä kilpailuissa. 
 
Tarkkoja, täysin ennalta määriteltyjä tuloskriteereitä on hyvin haasteellista kirjata monestakin eri 
syystä. Jaosto nojaa kaikissa valintaehdotuksissaan oikeudenmukaisuuteen ja läpinäkyvyyteen se-
kä painottaa tapaus- ja urheilijakohtaisen avoimen arvioinnin merkitystä, joka perustuu valmen-
nusjohdon sen hetkiseen arvioon. 
 
Alle-17-vuotiaiden junioreiden päätähtäin on European Youth MTB Games, jossa kisataan kolme-
henkisin joukkuein, joista vähintään yksi on tyttöpyöräilijä. Junioreiden EM-kilpailut pidetään Itä-
vallassa elokuussa, ja kilpailukategorioita on kaksi: U15- ja U17-vuotiaat.  
 
 
5. KATSASTUSKILPAILUT /  B-maajoukkue ja JTT 
 
Arvokilpailujen suhteen ja määräajat huomioiden kaikki kauden kilpailut toimivat katsastuskilpai-
luina. Arvokilpailuvalintojen painotus on ensijaisesti maajoukkueen ohjelman mukaiset (B-ja JTT) 
sekä itsenäisesti ajettavat KV-kilpailut, ei kotimaan kilpailut. Kaikki kauden kilpailut toimivat tark-
kailukilpailuina vuoden 2013 maajoukkueryhmiä muodostettaessa. 
 
Suosittelemme mahdollisimman laajaa ja itsenäistä KV-kilpailuohjelmaa näyttöjen tueksi arvokil-
pailuvalintoihin kuin myös 2013 maajoukkueryhmän valintoihin. 
  
 
6. MAAJOUKKUEEN OHJEELLINEN KILPAILUOHJELMA 2012 
  
28.-29.4.  XCO, Norja, C- ja KN-kategorian kilpailut 
 
25.-27.5. XCO Borlange Tour, Ruotsi  - maaston etappikilpailu, kolme kilpailua 
 
14.-18.6. Borås XCO Ruotsi, kaksi kilpailua 
 
26.8.          Finnmarksturen XCM, Ruotsi* 
 
*alustavasti ohjelmassa. Muutokset ohjelmaan pidätetään.  
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

    
 
 
 
7. MAASTON ARVOKILPAILUT 2012  
 
EM XCO Moskova, Venäjä    7.-10.6.  Elite, U23, U-19  
 
EM XCM Tsekki    17.6.   Elite, U23 
 
EM European MTB Youth Games  14.-17.8.  U15 / U17 
 
MM XCO ja XCE Saalfelden, Itävalta   6.-9.9.  Elite, U-23, U19 
 
MM XCM Ornans, Ranska  7.10.  Elite 
      
 
XCO:n EM-kilpailuissa edustusta elite, U-23 sekä U19 siltä osin kuin annetut näytöt puoltavat. 
XCO:n MM-kilpailuissa elite, perusteltavissa olevien näyttöjen perusteella mahdollista edustus U-23 
sekä U19. XCM:n EM-kilpailuissa ei kilpailla junioriluokissa, vain elite- ja U-23-sarjoissa; XCM MM 
vain elite. Huomioitavaa, että olympiavuoden ollessa kyseessä XCO:n EM-kilpailut ajetaan jo alku-
kaudesta, jolla on vaikutusta annettavien näyttöjen aikatauluun.  
 
 
 
Espoossa 22.3.2012 
 
SPU / Maastojaosto 


