Rion Olympialaisten 2016 sulkapallon valintajärjestelmä ja -kriteerit

Rion 2016 Olympialaisten valintojen Olympiakomitean päättämät lähtökohdat:
a) Valintajärjestelmä tukee tavoitetta saada olympialaisiin parhaat ja eniten menestyspotentiaalia omaavat
urheilijat, jotka kilpailujen aikana ovat parhaassa tuloskunnossa.
b) Huippu-urheiluyksikkö (HUY) valmistelee yhteistyössä lajiliittojen kanssa valintakriteerien (katso alla
yleiset valintakriteerit sekä sulkapallon lajikriteerit) mukaiset olympiavalinnat.
c) HUY valitsee valintakriteerien mukaisesti urheilijat / joukkueet olympialaisiin. Olympiakomitean hallitus
vahvistaa valinnat. Ellei hallitus vahvista urheilija / joukkuevalintoja, asia palautuu HUY:n uudelleen
valmisteltavaksi tarpeellisin ohjein (HUY:n ohjesääntö, 7§) siltä osin kuin esitystä ei ole vahvistettu.
d) Olympiakomitean hallitus valitsee olympiajoukkueen johtajan. HUY valitsee olympiajoukkueen muut
jäsenet (yleisjohto, lajijohto, valmentajat ja terveydenhuolto) olympiakisabudjetin ja kisojen
akkreditointikiintiöiden rajoissa ja huomioi mahdollisuuksien mukaan lajiliittojen toiveet.
e) Valinnoissa noudatetaan ns. ”jatkuvan/joustavanvalinnan” periaatetta, eli urheilijoita ja joukkueen muita
jäseniä voidaan valita valintakriteerien täyttymisen kuluessa. Viimeinen mahdollinen valintapäivä on
kuitenkin 18.7.2016, joka on viimeinen mahdollinen päivä ilmoittaa urheilijoita Rion
Olympiakisajärjestäjille.

Rion 2016 Olympialaisten sulkapallon valintojen Olympiakomitean päättämät yleiset valintakriteerit:
1§ Olympialaisiin valitaan urheilijat/joukkueet, joilla HUY katsoo olevan kansainvälisten näyttöjen
perusteella realistinen mahdollisuus sijoittua 16 parhaan joukkoon.
Arvioinnissa ja harkinnassa otetaan lähtökohtaisesti huomioon lajin vuosien 2015 ja 2016
maailmanmestaruuskilpailut, Rion Olympialaisten karsintakilpailut ja saavutetut tulosrajat, maailmancupin
osakilpailut sekä lajin virallinen maailman ranking.
2§ Olympialaisiin voidaan valita harkinnalla myös uransa nousujohteisessa kehitysvaiheessa olevia
urheilijoita, jotka myös muiden kuin yllä kohdassa 3.1§ mainittujen kansainvälisten näyttöjen sekä urheilu‐
uran kehityksen perusteella arvioidaan tulevaisuuden arvokilpailumenestyjiksi.
3§ Valinnoissa huomioidaan kansainväliset lajikohtaiset Rion Olympialaisten valintakriteerit.
4§ Mikäli kohtien 1-3 § perusteella kriteerit täyttäviä urheilijoita on enemmän kuin Suomesta päätetään
urheilijoita lähettää, valitaan urheilijat HUY:n harkinnan mukaisessa paremmuusjärjestyksessä soveltaen
yllä kuvattuja tässä dokumentissa kuvattuja arviointikriteereitä.

Rion Olympialaisten 2016 sulkapallon tarkentavat lajikriteerit ja aikataulu:
Olympiakarsinta-aika on 4.5.2015 – 1.5.2016 (BWF:n sanktioimat karsintakisat)
BWF:n olympiaranking julkaistaan 5.5.2016
Rion 2016 Olympiakisojen sijoitukset tehdään 21.7.2016 BWF:n olympiarankinglistalla
Mikäli kahdella kaksinpelaajalla on riittävä ranking, jotta kumpikin näistä pääsisi kisoihin, esitetään
valittavaksi maailmanlistalla korkeammalla oleva pelaaja, mikäli listalla alempana oleva pelaaja ei ole
4/2016 voittanut EM-kisassa kaksinpelin mitalia. Tällöin mitalisti esitetään valittavaksi Olympiakisaan.
Valittavan pelaajan terveystilanteen pitää olla sellainen, että olemassa oleva vakava loukkaantuminen ei
estä täysipainosta valmistautumista ja osallistumista Olympiakisaan
Sulkapalloliiton kontaktina Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikölle valintojen valmistelussa toimii
Sulkapalloliiton päävalmentaja.

