
Lajiliitot 11.10.2021

OPISKELIJOIDEN 

MM-KILPAILUT 2022



OMM-kilpailut 2022

Opiskelijoiden MM-kilpailuja järjestetään joka toinen vuosi lajeissa, jotka eivät kuulu 
universiadien vakituiseen lajiohjelmaan

https://www.fisu.net/sport-events/world-university-championships

Osallistumisoikeus 1.1.1997-31.12.2004 syntyneillä korkea-asteella opiskelevilla 
urheilijoilla (tai aikaisintaan 1.1.2021 valmistuneilla)

Yliopisto tai ammattikorkeakoulu, tietyin edellytyksin myös avoin amk/yo

Tasokriteeri: Opiskelijoiden MM-kilpailut on tarkoitettu lajiliittojen maajoukkueisiin 
tai valmennusryhmiin kuuluville urheilijoille, jotka valmentautuvat tavoitteellisesti 
menestyäkseen kansainvälisellä huipputasolla

https://www.fisu.net/sport-events/world-university-championships


OMM-kilpailut 2022

Hiihtosuunnistus 22.-26.2. Jachymov (CZE) 

Pikaluistelu 2.-5.3. Lake Placid (USA)

Maastojuoksu 12.3. Aveiro (POR)

Squash 9.-15.6. New Giza (EGY)

Kiipeily 14.-17.6. Innsbruck (AUT)

Futsal 18.-24.7. Shanghai (CHN)

Golf 20.-23.7. Torino (ITA)

Suunnistus 17.-21.8. Magglingen-Biel (SUI)

Vesihiihto 24.-27.8. Minsk (BLR)

Beach Volley 24.-28.8. Lake Placid (USA) 

Ratamelonta 9.-11.9. Bydgoszcz (POL)

Triathlon 10.-11.9. Maceio (BRA)

Shakki & Bridge 11.-17.9. Antwerp (BEL)

Nykyaikainen 5-ottelu 21.-25.9. Buenos Aires (ARG)

https://www.fisu.net/sports/championships-world-cups-sports/ski-orienteering
https://www.wucspeedskating2022.com/
https://aveiro2022fisucrosscountry.com/
https://www.fisu.net/sports/championships-world-cups-sports/squash
http://www.wucsportclimbing2022.at/
https://wucfutsal2022.sues.edu.cn/
https://wucgolf2022.com/
http://www.wucorienteering2022.ch/
https://www.fisu.net/sports/championships-world-cups-sports/waterski-wakeboard
https://www.wucbeachvolleyball2022.com/
https://wuccanoesprint2022.pl/
https://www.fisu.net/sports/championships-world-cups-sports/triathlon
http://www.wucmindsports2022.com/
https://www.fisu.net/sports/championships-world-cups-sports/modern-pentathlon


OMM 2022/ Ilmoittautumiset

Alustava ilmoittautuminen (GE) viimeistään 6 kk ennen kilpailuja 

Määrällinen ilmoittautuminen (QE) viim. 3 kk ennen kilpailuja

Henkilökohtainen sitova ilmoittautuminen (IE) viim. 1 kk ennen kilpailuja

Osallistumisennakon maksaminen (25 % osallistumismaksuista), lajiliitto vastaa

OK/ HUY vastaa ilmoittautumisista

Lajiliitolta esitys joukkueeksi ennen määrällisen ilmoittautumisen dl:ia

=> OK/ HUY:lta ohjeet henkilökohtaista ilmoittautumista varten viim. 2 kk ennen kisoja



OMM 2022/ Talous

Osallistumismaksu 70 €/ vrk/ hlö

Sis. täysihoidon eli majoitukset, ruokailut ja kuljetukset kisojen aikana 

Ulkomaan lennot

Mahdolliset tuomarimaksut (lajista riippuen)

OK/ HUY:n harkinnanvarainen avustus kohdistuen ym. kuluihin

Lajit, jotka sisällyttävät opiskelijoiden MM-kisat omaan talous- ja toimintasuunnitelmaansa osana lajin 
huippu-urheilutoimintaa

Ensisijaisesti HUY:n tukilajit/ -urheilijat, muiden osalta päätös tapauskohtaisesti

Urheilijoiden kannattaa tiedustella avustusta mahdolliseen omavastuuosuuteen 
korkeakoulustaan



OMM 2022/ Lajiliitto vastaa

Osallistumis- ja urheilulliset kriteerit täyttävien urheilijoiden kartoittaminen

Esitys joukkueesta (voi olla ns. pitkä lista) OK:lle viim. 3 kk ennen kisoja

Valmennuksen & tarvittavan huollon nimeäminen

Matkajärjestelyt  

Osallistumismaksujen maksaminen kisajärjestäjien tilille

Varusteet osallistujille (maajoukkueasu)

Kisojen aikainen tulostiedotus 



OMM 2022/ HUY vastaa

Lajiliittojen informoiminen kisoista 

Ilmoittautumiset (GE –> IE) ja valinnat lajiliiton esityksen pohjalta

Yhteydenpito kisajärjestäjiin ja viestien välittäminen lajiliittoon/ joukkueelle

Lajiliiton tiedotteiden ja viestien jakaminen some:ssa kisojen aikana

Harkinnanvaraisen avustuksen maksaminen lajiliiton tilille kisojen jälkeen 
toteutuneiden kulujen pohjalta



OMM 2018 -tunnelmia


