Lajikategoriat
Kesälajien kategoriat ja niiden kriteerit 2015-2016
Lähtökohdat:
- Lajikategorioiden kriteereitä peilataan suomalaisen huippu-urheilun kolmen strategisen tavoitteen
(kansainvälinen menestys, korkeatasoinen osaaminen ja arvostettu urheilu) kautta
- Lajeja arvioitaessa on huomioitu kokonaisvaltaisesti kategorioiden kriteerit sekä HUY:n
valmennuksen tukijärjestelmä 2015 – 2016 (liite)

OLYMPIA- JA EI-OLYMPIALAJIT:
1 KATEGORIA
- Lajin kansainväliset näytöt (2013-2014) ja yksilölajeissa on useampi potentiaalinen mitalitason
urheilijaehdokas Rion Olympialaisiin 2016
- Joukkuepalloilulajeissa pysyvä taso (globaalit lajit): Eurooppa (EM/ranking) top 8 ja Maailma top
(MM/ranking) 16 parhaan joukkoon sekä mahdollisuus Rioon 2016
- Lajin urheilijoiden/joukkueen eteneminen ja näkymä kohti Rioa 2016 on nousujohteinen
- Lajissa on uskottava ja vahva huippu-urheilukulttuuri ja sen kehittäminen (mm. urheilijoiden
valmentautuminen, lajin valmennusjärjestelmä ja sen kehittäminen, päätoiminen valmennus,
olosuhteet, osaaminen ja asiantuntijatoiminta sekä lajin oma panostus, keskittäminen,
toimintakulttuuri ja strategiset valinnat) ja kehittyvä trendi kohti 2020
- Lajissa on uskottavat koko urheilijan polun kehittämisen toimenpiteet
- HUY:n tehostamistuilla on merkittävä ja tehostava vaikutus lajin huippu-urheilutoiminnan
kehittämiseen ja päätöksiin
- Nyt tehtävä päätös 1-lajikategoriasta on lähtökohtaisesti 2-vuotinen (2015-2016), jos lajissa
edetään suunnitelmien mukaisesti; tarkistus tehdään syksyllä 2015 (tukipäätökset ovat kuitenkin
ehdollisia: edellyttää OKM:n vuosittaiset päätökset HUY:lle)
1-kategorian kesälajit 2015-2016:
Ammunta (haulikko ja kivääri)
Judo (ehdollinen; uudelleen arviointi 06/2015)
Koripallo, miehet, (ehdollinen; valmistelut lajin kanssa kesken)
Lentopallo (miehet)
Paini (kr)
Purjehdus (olympialajit)
Uinti (olympialajit)
Voimistelu (teline miehet ja rytminen)
Yleisurheilu (keihäs ja pituus miehet)
2 KATEGORIA
- Lajit, joissa on potentiaalisia Rion olympialaisten 2016 pistesijaurheilijoita, joissain tapauksissa
myös yksittäinen potentiaalinen mitaliurheilija
- Joukkuepalloilulajeissa (globaalit lajit) potentiaalinen mahdollisuus EM/MM-kisoihin
- Ei-olympialajit, joissa MM-mitalitason urheilijoita/joukkueita
- Lajin järjestelmä ei vielä kaikilta osin täytä huippu-urheilujärjestelmän kriteereitä ja/tai
potentiaaliset mitalitason urheilijat (yksittäisiä lukuun ottamatta) kohti 2016 puuttuvat
- HUY:n tehostamistuilla on merkittävä ja tehostava vaikutus lajin huippu-urheilutoiminnan
kehittämiseen ja päätöksiin

- Tämä 2 kategoria on heterogeeninen ja HUY:n tuet määräytyvät lajikohtaisesti tarveharkinnan
periaatteella
2-kategorian kesälajit 2015:
Ammunta (pistooli)
Beach Volley (naiset)
Golf (ehdollinen; valmistelut lajin kanssa kesken)
Jalkapallo, naiset (ehdollinen; valmistelut lajin kanssa kesken)
Keilailu
Miekkailu
Olympiasoutu
Paini, vapaa (miehet ja naiset)
Ratamelonta
Ratsastus (koulu ja kenttä)
Salibandy (miehet)
Suunnistus
Sulkapallo
Taekwondo (ehdollinen; valmistelut lajin kanssa kesken)
Tennis (ehdollinen; valmistelut lajin kanssa kesken)
Uimahypyt
Yleisurheilu (muut 2-kategorian kriteerit täyttävät lajit)
3 KATEGORIA
- Kehitysvaiheessa olevat lajit/joukkueet
Yksittäiset urheilijat omaavat menestyspotentiaalia tulevissa lajin arvokilpailuissa, mutta lajin muu
huippu-urheilutoiminta on kehittymässä tai vähäistä ja HUY:n tehostamistukien investointilogiikan
periaatteet eivät näin vielä täyty
- Lajin kansainvälinen/kansallinen merkittävyys ja/tai levinneisyys on pieni; laji ei ole lajiliiton
huippu-urheilutoiminnan painopistelaji
- HUY:n mahdollinen tukimuoto arvioidaan urheilija- ja lajikohtaisesti erikseen
3-kategorian kesälajit 2015:
Joukkuevoimistelu
Jousiammunta
Karate
Nykyaikainen 5-ottelu
Nyrkkeily
Painonnosto
Pyöräily (XCO)
Squash (ehdollinen; valmistelut lajin kanssa kesken)

PARALYMPIALAJIT:
1 KATEGORIA
- Laji, jossa on ehdoton potentiaali saavuttaa mitali/mitaleja Rion paralympialaisissa.
- Laji on MM-tasolla mitaleilla.
- Lajissa on vammaishuippu-urheilun erityispiirteet huomioiden vahva huippu-urheilukulttuuri ja
sen kehittyminen (mm. urheilijoiden valmentautuminen, lajin valmennusjärjestelmä ja sen
kehittäminen, ammattimainen valmennus, olosuhteet, osaaminen ja asiantuntijatoiminta sekä lajin
oma panostus, toimintakulttuuri ja strategiset valinnat).

- Lajissa on hyvät näkymät myös pidemmälle tulevaisuuteen (Tokio 2020).
- Lajissa uskottavat koko urheilijan polun kehittämisen toimenpiteet
- HUY:n tehostamistukien merkitys ja vaikuttavuus lajin huippu-urheilutoiminnan kehittämiseen ja
päätöksiin
1-kategorian paralympiakesälajit 2015 – 2016:
Ammunta
Jousiammunta
Maalipallo, miehet
Ratsastus
Uinti
Yleisurheilu
2 KATEGORIA
- Lajit, joissa on potentiaalisia Rion pistesijaurheilijoita ja mahdollisuudet parhaalla onnistumisella
mitaliin.
- Laji on MM-tasolla pistesijoilla.
- Lajissa on vammaishuippu-urheilun erityispiirteet huomioiden hyvä huippu-urheilukulttuuri ja sen
kehittyminen (mm. urheilijoiden valmentautuminen, lajin valmennusjärjestelmä ja sen
kehittäminen, ammattimainen valmennus, olosuhteet, osaaminen ja asiantuntijatoiminta sekä lajin
oma panostus, toimintakulttuuri ja strategiset valinnat).
2-kategorian paralympiakesälajit 2015:
Maalipallo, naiset
Purjehdus
Pyöräily
Pöytätennis
3 KATEGORIA
- Lajit, joilla on mahdollisuus saavuttaa maapaikka Rion paralympialaisiin.
- Laji on EM-tasolla mitali/pistesijalaji.
- Lajin huippu-urheilukulttuurissa on puutteita mutta siinä nähdään kehittymisen mahdollisuuksia
pidemmällä aikajänteellä.
3-kategorian paralympiakesälajit 2015:
Triathlon
Voimannosto
PT-rugby
Istumalentopallo, naiset
Boccia

