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Liite 1 Viestijoukkueiden valintaperusteet 
 
 
Viestien urheilijavalinnat tehdään kilpailuja edeltävän 2kk tilastoaikojen perusteella. 
Ainoastaan Tilastopajaan merkityt virallisissa kilpailuissa tehdyt tulokset otetaan huomioon. 
Poikkeustilanteessa, esim. jos ei ole ollut mahdollista tehdä tuloksia edeltävän 2 kk aikana, 
voidaan tarkastella hieman pidempää ajanjaksoa, esim. halliviesteissä voidaan huomioida 
edeltävän kesän tulos, jos hallikaudella ei ole ollut sopivia edeltäviä hallikilpailuja. 
 
Jos valintaa tehtäessä urheilijoiden tilastoajat ovat lähes samat, voi seuravalmentaja päättää, 
että joku Kilpailukalenterissa oleva virallinen kilpailu toimii näyttökilpailuna. Tällöin 
ensisijaisena valintaperusteena ovat urheilijoiden keskinäiset sijoitukset kilpailussa, 
toissijaisena tilastoaika. Näyttökilpailusta tulee tiedottaa urheilijoita, ja alle 16-vuotiaiden 
osalta urheilijoiden vanhempia, vähintään 7 päivää ennen kilpailua. 
 
Mikäli esim. aikataulullisista syistä ei ole mahdollista määrätä tasapuolista Kilpailukalenterissa 
olevaa näyttökilpailua, voidaan järjestää seuran oma karsintakilpailu. Myös karsintakisassa 
tulisi olla käytössä sähköajanotto, tai jos sitä ei voida järjestää, käsiajanotto tulee tehdä 
puolueettoman tahon toimesta. Karsintakilpailussa valintaperusteena toimii ensisijaisesti 
sijoitus kilpailussa, toissijaisesti aika. Karsintakilpailusta tulee tiedottaa vastaavasti kuin 
näyttökilpailusta. 
  
Pikaviestien (100m, 200m, 400m) osalta voidaan rajatapauksissa (esim. urheilijoiden tilastoajat 
0,2 sekunnin sisällä samat) valintaa perustella viestivaihtotaidolla ja viestikisojen 
kokemuksella. 
 
Kaikkien viestien osalta vastaavassa tasaväkisessä tilanteessa valinnassa voidaan lukea eduksi 
sitoutuminen ympärivuotiseen valmennusohjelman mukaiseen valmennukseen. 
 
Aitajuoksuviestien valinnassa merkitsevät tilastotulokset aitajuoksuista. Aitajuoksuviestien 
osalta voidaan tasaväkisessä tilanteessa valintaa perustella aitajuoksutekniikan osaamisella, eli 
tavoitteena on, että aitajuoksuviesteissä juoksevat aitajuoksua päälajinaan harrastavat. 
 
Valintatilanteessa otetaan huomioon tilastoajat seuraavilta matkoilta: 
 
4x100m valintaan vaikuttaa 100 metrin tilastoajan lisäksi vahvasti myös 200 metrin tulos. 
4x200m (halliviesti) valintaan vaikuttaa 60m hallitulos sekä 200m hallitulos. 
4x300m valintaan vaikuttavat tilastoajat 100m - 400m matkoilta, tärkeimpänä kyseinen 300m 
matka. 
4x400m valintaan vaikuttavat tilastoajat 200m-600m matkoilta, tärkeimpänä kyseinen 400m 
matka. 
3x800m tai 4x800m valintaan vaikuttavat ajat väliltä 600m-2000m, tärkeimpänä kyseinen 
800m aika. 
 
 
SM-viesteihin valintoja tehtäessä on huomioitava, että urheilija voi kisata kahdessa eri 
ikäluokassa, mutta ei saman päivän aikana, eikä myöskään samassa lajissa. Mikäli urheilija 
vaihdetaan alkuerästä finaaliin, niin palkinnoille päässeessä joukkueessa vain finaalissa 
juosseet palkitaan. 
 
 


