
 

LIITE 1: HUIPPU-URHEILUUN JA KANSAINVÄLISEEN TASOON OHJAAVAT VALINTAKRITEERIT SEKÄ 
LIITON ERI VALMENNUSRYHMÄT (MIEKKAILU) 
 
SM5L:ssä on kolme eri tason tukea saavaa valmennusryhmää sekä haastajat: 

● Valmennusryhmä A – huippu-urheilijat 
● Valmennusryhmä B – kansainvälisesti hyvin menestyvät kilpaurheilijat  
● Valmennusryhmä C – kansainvälisiä tuloksia saavuttaneet kilpaurheilijat 
● Haastajat – yli 14-vuotiaat huippu-urheilijan polusta kiinnostuneet kilpaurheilijat 

 
Valmennusryhmät seuraavalle kaudelle nimetään jatkossa vuosittain: miekkailijat ennen kauden ja 5-ottelijat 
ennen vuoden alkua. Valmennusryhmiä voidaan perustellusti tarkistaa kauden aikana. Ennen tarkistusta 
käydään aina urheilijan ja hänen valmentajansa kanssa keskustelu. Vaikuttavina tekijöinä voivat olla 
esimerkiksi urheilijan huomattava kehittyminen yhden kauden aikana, loukkaantumiset, harjoituskriteerien 
laiminlyönti, sopimusrikkomukset tms. 
 
Valmennusryhmien valintakriteerit 
 
Alla olevat kriteerit ovat perusedellytyksiä sille, että voidaan valita liiton valmennusryhmiin mukaan. Kriteerien 
täyttyminen ei automaattisesti johda valintaan, vaan valmennusryhmiä koottaessa otetaan huomioon myös 
liiton resurssitilanne. 
 
Yleiskriteerit valmennusryhmät A-B-C 
 

- valmennusryhmä A: huippu-urheilu elämäntapana 
- valmennusryhmä B ja C: huippu/kilpaurheilu elämäntapana 
- urheilijanpulssi.fi täyttö (sekä urheilija että valmentaja) 
- kokonaisvaltainen kausisuunnitelma harjoittelusta, leirityksestä sekä kilpailemisesta tavoitteena oman 

ikäkauden arvokilpailut (EM/MM) 
- harjoittelun seurantajärjestelmä päivittäin käytössä 
- osallistuu liiton testauksiin niitä järjestettäessä 
- osallistuu arvokisoihin, jos valitaan (henk.koht. + joukkue) 
- allekirjoittaa urheilijasopimuksen (vastuut, velvoitteet, Adt) 

 
 
Tuloskriteerit 
 
Edellisten kriteerien lisäksi huomioidaan seuraavat miekkailijoille suunnatut tuloskriteerit . 
Tuloskriteerit antavat suuntaa urheilijan “tasosta”. ”Taso” määräytyy urheilijan tuloksia kahdelta edelliskaudelta 
tarkastelemalla.  

 
Valmennusryhmä A 

- vähintään 2 sijoitusta senioreiden MM/MC/GP –kisoissa 32:n, EM-kisoissa 16:n parhaan joukkoon tai 
Nordic Cup:n kokonaiskisan sijoitus 1.-3. viimeisten 2 kauden aikana 
 

Valmennusryhmä B 
- vähintään 2 sijoitusta viimeisen 2 kauden aikana  

● Sen  MM/MC/GP -kisoissa 64:n tai EM-kisoissa 32:n joukkoon tai sat. MC sijoituksia 1.- 3. 
● U23 EM/U23 Circuit -kisoissa 8:n parhaan joukkoon  
● U20 EM/MM/MC-kisoissa 32:n parhaan joukkoon  



 

● U17 EM/MM/CC-kisoissa 8:n parhaan joukkoon  
 

Valmennusryhmä C  
- vähintään 2 sijoitusta viimeisen 2 kauden aikana  

● Sen MM/MC/GP -kisoissa 96:n tai EM-kisoissa 64:n joukkoon tai sat MC sijoituksia 5.-8. 
● U23 EM/U23 Circuit -kisoissa 16:n parhaan joukkoon 
● U20 EM/MM/MC-kisoissa 64:n parhaan joukkoon tai U20 PM-kilpailut sijat 1.-3.  
● U17 EM/MM/CC-kisoissa 32:n joukkoon tai U17 PM-kilpailun sijat 1.-3.  

 
Riippumatta kilpailun luokituksesta ja miekkailijan sijoituksesta, kv. kilpailu kelpaa tuloskriteeristöön vain, jos 
siinä on vähintään 64 osallistujaa ja miekkailija pääsee alkueristä jatkoon. 
 
Haastajat 

- kilpailee aktiivisesti kotimaassa ja vähintään 2 krt/kausi MC/sat MC/U23 Circuit/U20 MC/U17CC/PM 
tasolla  

- haluaa kasvaa huippu-/kilpaurheilijaksi 
- suunnitelmallinen harjoittelu 
- osallistuu leireille ja testeihin niitä järjestettäessä 
- avoin kaikille halukkaille yli 14-vuotiaille em. kriteerit täyttäville 

 
Taloudellinen ja toiminnallinen tuki 
 
Suoraa taloudellista tukea myönnetään kausikohtaisen suunnitelman mukaan henkilökohtaisesti A- ryhmään 
kuuluville ja ryhmäkohtaisesti B-C-ryhmiin kuuluville. Ryhmäkohtainen tuki suunnataan ryhmien 
kausisuunnitelman mukaisiin kv. leiri- ja kilpailukuluihin. Toiminnallista tukea annetaan kaikille ryhmille. 
Toiminnallinen tuki on valmennusryhmille A-B-C maksutonta ja haastajille pääosin maksutonta.  
 
Kausi 2019-2020: 
Valmennusryhmä A => urheilija xx eur 
Valmennusryhmä B => ryhmä xx eur  
Valmennusryhmä C => ryhmä xx eur 
 
Ryhmätuet sisältävät kausisuunnitelman mukaisia mm. kilpailukohtaisia tukia, osanotto- ja tuomarimaksuja, kv. 
leirimaksuja, arvokisatukia joukkueeseen valituille.  
 
Toiminnalliset tuet sisältävät kotimaan liittotason valmennustoiminnan sisältäen valmentajakorvaukset.  
 
Edellisten lisäksi erillistä suoraa taloudellista tukea Tokio –projektin kautta vuosina 2019-2020. 
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