
Tulosrajat 2023-2024 yleinen sarja 
 

  Maajoukkueraja   

  MM C MM B MM A 

 EM C EM B EM A  
45 138 147 156 162 

49 148 158 167 174 

55 161 172 182 189 

59 169 180 191 198 

64 178 189 201 208 

71 188 201 213 221 

76 195 207 220 229 

81 201 214 227 235 

87 207 220 233 242 

+87 211 225 238 248 

     

55 223 236 249 255 

61 240 254 268 275 

67 255 270 285 292 

73 269 284 300 308 

81 284 301 317 325 

89 297 314 332 340 

96 307 325 342 351 

102 314 332 350 359 

109 321 339 358 367 

+109 333 353 372 382 

 
Sarjakohtaisen tulosrajan voi tehdä 2,5 % ylipainoisena ko. sarjaan. Tuloksen voi tehdä kaikissa 
kotimaisissa vähintään kansallisen tason kilpailuissa tai kansainvälisissä kilpailuissa, joihin SPNL on 
urheilijan valinnut joukkueen. Tulosrajan voi myös muissa kansallista tasoa vastaavissa 
kansainvälisissä kilpailuissa, joihin on etukäteen saanut näyttöluvan maajoukkuevalmentajalta. 
 

Maajoukkue 
Maajoukkuerajan (EM B tai MM C) nostanut urheilija kuuluu automaattisesti maajoukkueeseen 
rajan tekovuonna ja sitä seuraavana vuonna. Urheilija voidaan pudottaa maajoukkueesta 
esimerkiksi tilanteessa, jossa hän on lopettanut uransa kansainvälisellä tasolla, mutta toisaalta 
loukkaantuminen ei pudota urheilijaa maajoukkueesta, mikäli loukkaantumista edeltäneet näytöt 
riittävät. Jos urheilija tekee rajan kesken vuoden, kutsutaan hänet välittömästi maajoukkueeseen. 
Maajoukkueen toiminta on riippuvaista SPNL taloudellisesta tilanteesta. 
 
 



EM- ja MM-kilpailut 
EM- ja MM-kilpailuiden tulosrajan tekokausi ja näyttöaika joukkuevalinnoille alkaa edellisistä 
arvokilpailuista ja päättyy ko. kilpailuun. Esimerkiksi MM-kilpailuin voi alkaa antamaan näyttöjä ko. 
vuoden EM-kilpailuissa ja näyttöjä voi antaa aina MM-kilpailuihin asti. Kilpailuihin osallistuvien 
mahdollisten urheilijoiden joukko päätetään valmentajien toimesta preliminary entry -vaiheessa 
sen hetkisten tulosten perusteella ja lopullinen joukkue vahvistuu final entryssa. Vähintään C-raja 
tulee olla tehtynä ennen final entrya. Johtokunta päättää joukkueiden kokoonpanot valmentajien 
esitysten perusteella.  
 
Kilpailuihin valitaan joukkue, jolla on parhaat mahdollisuudet menestyä. Valinnassa painotetaan 
saman sarjan sisällä kilomääräisiä tuloksia. Valinnoissa huomioidaan tulokset ko. sarjaan tai 
ylempään sarjaan maksimissaan 2,5% yli alemman sarjarajan. Eri painoluokkien urheilijoita 
vertailtaessa A-rajan tekijät ovat etusijalla B-rajan tekijöihin ja vastaavasti B-rajan tekijät ovat 
etusijalla C-rajan tekijöihin. Mikäli samaan sarjaan on useampi kuin kaksi tulosrajan tehnyttä 
urheilijaa, valitaan ko. sarjassa nostavat jo ennen final entryn takarajaa. EM-kilpailujen valinnoissa 
huomioidaan tulokset tulosrajatekokauden alusta SM-kilpailuihin asti. MM-kilpailujen viimeisestä 
näyttöpäivästä tiedotetaan erikseen heti kun MM-kilpailujen aikataulu on selvillä. 

 

Olympiakarsintakilpailut (IWF Grand Prix Kuuba 6/2023 ja Qatar 12/2023) 
Valittavalla urheilijalla tulee olla tehtynä vähintään maajoukkueraja. Valinnat tehdään 
kilomääräisesti. Valinnoissa huomioidaan tulokset ko. sarjaan tai ylempään sarjaan maksimissaan 
2,5% yli alemman sarjarajan viimeisen 6 kk aikana. Valinnat tehdään Kuubaan kevään EM-
kilpailujen jälkeen ja Qatariin 2 kk ennen ko. kilpailuja. Mikäli olympiakarsintakilpailua edeltävään 
arvokilpailuun on ollut tiettyyn sarjaan useampi kuin kaksi halukasta nostajaa on karsintakilpailun 
valinnassa etusijalla nostaja, joka ei edellisessä arvokilpailussa päässyt haluamaansa sarjaan. 
 

Muut kilpailut 
Kilpailuihin valitaan joukkue, jolla on parhaat mahdollisuudet menestyä. Valinnassa painotetaan 
ko. sarjan sisällä kilomääräisiä tuloksia. Valinnoissa huomioidaan tulokset ko. sarjaan tai ylempään 
sarjaan maksimissaan 2,5% yli alemman sarjarajan viimeisen 6 kk aikana huomioiden kuitenkin 
kuluvan vuoden SM-kilpailut, vaikka niistä olisikin kulunut yli 6kk. 
 

Eri rajoilla maksettava korvaukset 
SPNL maksaa joukkueeseen valittujen urheilijoiden kustannukset MM- ja EM-kilpailuihin 
seuraavasti (ellei toisin päätetä): 
 
A-raja: Ulkomaanmatka, täysihoitovuorokaudet kisajärjestäjän minimivaateen mukaan (3-4 vrk) 
akkreditointi ja lentokenttäkuljetus. 
 
B-raja: Täysihoitovuorokaudet kisajärjestäjän minimivaateen mukaan (3-4 vrk), akkreditointi ja 
lentokenttäkuljetus.   
 
C-raja: kilpailu on täysin omakustanteinen 
 



PM-kilpailut ja muut kansainväliset kilpailut ovat lähtökohtaisesti omakustanteisia, mutta erillisellä 
päätöksellä niihin osallistumista voidaan tukea. Tällöin tuki kohdistuu samansuuruisena kaikkiin 
lähtijöihin. 


