Judoliiton joukkueiden valintakriteerit 2021
Edustusvalmennustoiminnan tavoitteena on menestyä kansainvälisissä arvokilpailuissa ja saavuttaa siellä mitaleita.
Edustusvalmennukseen valitaan kansainväliseen menestykseen tähtääviä, tavoitteellisesti harjoittelevia urheilijoita,
jotka yltävät mitaleille SM-kilpailuissa ja osallistuvat edustusvalmennusleireille sekä ikäluokan vastuuvalmentajan
osoittamiin näyttökisoihin.
Ikäluokkien vastuuvalmentajat nimeävät Valmennusvaliokunnan hyväksynnällä edustusjoukkueet, joihin pääsy edellyttää vähintään useampaa mitalitulosta PM-tason kilpailuissa (Matsumae, Baltic Sea, PM-kilpailut, Budo Nord, Swedish Open, Finnish Open, Kaimu Keerak), valmennussuunnitelman palautusta sekä halua ja edellytyksiä sitoutua ikäluokan vaativampiin tapahtumiin eli aikuisilla IJF- ja nuorilla EJU-tason kilpailuihin ja leiritykseen. Edustusjoukkueen
urheilijoiden kanssa tehdään urheilijasopimukset.
JUDON HUIPPURYHMÄ 2024
Judoliitto nimeää huippuryhmän (ts. maajoukkueen), jonka tavoitteena on menestyä Pariisissa 2024 ja edelleen Los
Angelesissa 2028. Huippuryhmä valitaan edustusjoukkueista (aikuiset, U23 ja U21) päävalmentajan esityksestä. Valmennusvaliokunta hyväksyy huippuryhmän kokoonpanon ja se viedään tiedoksi Judoliiton hallitukselle.
Huippuryhmä valitaan 2020–2024 ajanjaksolle mutta sitä päivitetään vuosittain. Päävalmentaja vastaa ryhmän kokoonpanosta ja toiminnasta. Ryhmän kokoonpanoon voidaan tehdä muutoksia kesken vuotta Valmennusvaliokunnan
hyväksynnällä. Tieto ryhmän muutoksista viedään tiedoksi Judoliiton hallitukselle.

AIKUISET
Kaikki aikuisurheilijat voivat osallistua Eurooppa Cup- tason (+European Open EST) kilpailuihin vapaasti allekirjoitettuaan sopimuksen, jossa he sitoutuvat ADT-säännöstöön, urheilun eettisiin ohjeisiin ja Judoliiton käyttäytymissääntöihin. IJF-tason kilpailuihin (Continental Open, Grand Prix, Grand Slam) voivat osallistua huippuryhmään nimetyt judokat. Alle 21-vuotiaiden edustusjoukkueen urheilija voidaan lähettää IJF-turnauksiin, jos päävalmentaja katsoo sen järkeväksi.
EM 2021 riittäväksi näytöksi katsotaan edustusvalmennuksessa olevalta urheilijalta kilpailua edeltävältä 8 kk:
 aikuisten Euroopan Cupin mitali TAI
 Continental Open 1.–5. TAI
 vähintään kaksi otteluvoittoa yhdessä Grand Prix- tai Grand Slam -turnauksessa.
EM-kilpailuiden näytöt on annettava viimeistään 5.4.2021.
MM 2021 riittäväksi näytöksi katsotaan edustusvalmennuksessa olevalta urheilijalta kilpailua edeltävältä 8 kk:
 aikuisten Eurooppa Cupin voitto TAI
 Continental Openin 1.–3.
 Grand Prix – tai Grand Slam 1.-7.
 edellytykset saavuttaa olympiapaikka Tokioon 2021
MM-kilpailuiden näytöt on annettava viimeistään 9.5.2021.
Universiadeihin 2021 voidaan esittää korkea asteella opiskelevia urheilijoita (synt. 1996–2003) seuraavilla näytöillä:
 useampi otteluvoitto yksittäisessä Eurooppa Cup -, Continental Open – tai ylemmän tason turnauksessa vuotta
ennen turnausta
Lopullisen valinnan Universiadien joukkueesta tekee Suomen Olympiakomitea.

Huippuryhmän ulkopuolelta IJF-turnauksissa saa otella:
 Kun urheilija on saavuttanut mitalin Euroopan Cupista, hän saa osallistua myös Continental Open -kilpailuihin.
Euroopan cupin voitolla tai yltämällä Continental Openin mitaliotteluihin pääsee seuraavalle tasolle Grand Prix
ja Grand Slam -turnauksiin (aikamääre mitalitulokselle edeltävät 2 vuotta)
 Edustusjoukkueen ulkopuolelta EM- tai MM-kisoihin voidaan valita, jos on kuluvana kalenterivuonna saavuttanut vähintään Continental Openin mitalin tai sijoittunut pistesijoille Grand Prix tai Grand Slam -turnauksessa.

ALLE 23-VUOTIAAT
Alle 23-vuotiaiden EM-kisoihin voidaan valita urheilija, joka on saavuttanut vähintään
 Aikuisten Euroopan cupin tai Continental Openin pistesija (1.–7.)
 Lisäksi urheilijalta edellytetään ottelukelpoisuuden osoittamista sekä U23 EM-menestykseen tähtäävän uskottavan harjoittelun suunnittelua ja toteuttamista kesän ja syksyn aikana.
U23 EM-kilpailujen näytöt on annettava 4.10.2021 mennessä.
U21-ikäluokan ikäluokan urheilija voidaan valita näihin kilpailuihin U21 MM-kisojen sijasta samoilla kriteereillä: vähintään pistesija (1.–7.) U21 EM-kisoissa, kaksi EJU Cup -mitalia U21-ryhmäsuunnitelman tapahtumissa tai top16-sijoitus
U21 maailman rankingissa.

ALLE 21-VUOTIAAT
Alle 21-vuotiaiden nuorten EJU-tason turnauksiin voi osallistua ikäluokan vastuuvalmentajan nimeämä edustusjoukkue.
Alle 21-vuotiaiden EM-kilpailuihin voidaan valita urheilijat, jotka ovat sijoittuneet alle 21-vuotiaiden ryhmäsuunnitelmaan nimetyissä EJU-turnauksissa ml. Bremen vähintään pistesijoille (1.–7.). Ryhmäsuunnitelman ulkopuolisiin EJUturnauksiin urheilija voi halutessaan osallistua, esimerkiksi EJU-rankingia parantaakseen, mutta kyseiset tulokset eivät
vaikuta arvokisavalintaan. Joukkuekisaan osallistuminen saattaa olla perusteluna lähettää tavoitteellisesti harjoitteleva urheilija kisoihin, vaikka näyttökriteeristö ei aivan täyttyisikään.
Alle 21-vuotiaiden EM-kilpailujen näytöt on annettava 2.8.2021 mennessä.
Nuorten MM-kilpailuihin 2021 voidaan valita urheilija seuraavilla näytöillä:
 Alle 21-v. EM-kilpailuissa 2021 sijat 1.–7. TAI
 Saavuttaa kaksi nuorten Eurooppa Cup-mitalia U21-ryhmäsuunnitelman 2021 mukaisissa näyttökilpailuissa

ALLE 18-VUOTIAAT
Alle 18-vuotiaiden nuorten EJU-tason turnauksiin voi osallistua ikäluokan vastuuvalmentajan nimeämä edustusjoukkue.
Alle 18-vuotiaiden EM-kilpailuihin voidaan valita urheilijat, jotka ovat sijoittuneet EJU-tason turnauksissa pistesijoille
(1–7.) ml. Bremen ja Thuringen. Joissain tapauksissa saattaa olla perusteltua lähettää tavoitteellisesti harjoitteleva
urheilija kisoihin, vaikka näyttökriteeristö ei aivan täyttyisi, kuten joukkuekisaan osallistuminen tai useampi otteluvoitto useammassa turnauksessa. Nämä valinnat on erikseen perusteltava.
Ikäluokan EM-kilpailujen näytöt on annettava 30.5.2021 mennessä.
MM-kilpailut eivät pääsääntöisesti kuulu U18-edustusjoukkueen ohjelmaan. Niihin voidaan valmentajan näin esittäessä lähettää urheilija, joka on kuluvana vuonna yltänyt mitaleille ikäluokan muissa arvokisoissa.
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Arvokisavalinnat tekee valmennusvaliokunta ikäluokan vastuuvalmentajan ja valmennuspäällikön yhteisestä
esityksestä.
Joissain tapauksissa (olympiakarsinta, joukkuekisaan osallistuminen, menestymisennuste) saattaa olla perusteltua lähettää tavoitteellisesti harjoitteleva urheilija kisoihin, vaikka näyttökriteeristö ei aivan täyttyisi. Nämä
valinnat on erikseen perusteltava.
Ulkomaille harjoittelemaan lähtevä urheilija pysyy osana edustusjoukkuetta sopimalla erikseen harjoittelusta
edustusjoukkueen johdon kanssa. Hänellä on velvoite osallistua SM-kisoihin ja muuhun ikäluokan vastuuvalmentajan osoittamaan ohjelmaan.
Kaikissa ikäluokissa, jos useampi kuin kaksi urheilijaa sarjaa kohti ylittää valintarajan, asetetaan urheilijat paremmuusjärjestykseen edeltävän 8 kuukauden ajalta kerättyjen yhteenlaskettujen IJF ja/tai EJU ranking-pisteiden perusteella.
Mikäli kansainvälisiä näyttökilpailuita ei jostain syystä järjestetä tai niihin ei voida osallistua, esimerkkinä koronatilanne, arvokilpailuvalinnat tehdään vallitsevien olosuhteiden valossa.

Finnish Judo Team Selection Criteria for 2021
The goal of national team activities is to succeed in international value competitions and achieve there medals. National team coaching is aimed at internationally successful, goal-oriented athletes who reach medals in the Finnish
Championships and participate in national team camps, and to the screening competitions assigned by the national
team coach.
The national team coaches nominate by the approval of Coaching Committee the first national teams, access to which
requires at least several medal results in the Nordic/Baltic level competitions (Matsumae, Baltic Sea, Nordics, Budo
Nord, Swedish Open, Finnish Open, Kaimu Keerak), the return of the coaching plan and the willingness and conditions
to commit to more demanding events, ie. IJF and EJU level competitions and camping for adults. The national team
athletes sign an athlete contract with federation.
TOP TEAM 2024
Finnish Judo Federation will build a top team who aims to have results in Paris 2024 and further on in Los Angeles
2028. Top team will be selected from national teams (adults, U23, U21) by head coach with arguments. Coaching
commision will approve the team and inform the toard about top team.
Top team will be selected for period 2020-2024 but updated annualy. Head coach can make decision about the top
team during the year, but changes must be approved in coaching commission and informed the board.
SENIORS
All senior athletes are free to participate in EJU-level competitions (+Eur Open EST) after signing a contract in which
they commit to the FINADA Code, the Code of Ethics for Sport and the Code of Conduct of the Judo Association. IJF
level competitions (Continental Open, Grand Prix, Grand Slam) can be attended by the top team. An U21 athlete from
the first national team may be sent to IJF tournaments if the head coach seems it reasonable.
An athlete in national team coaching is considered to be selected for the 2021 European Championships (results for
the 8 months preceding the competition event):
• Adult European Cup Medal OR
• Continental Open 1.-5. OR
• at least two match wins in one Grand Prix or Grand Slam tournament.
Proof of the criteria for European Championships must be given no later than 5.4.2021.
World Championships 2021 criteria (results for the 8 months preceding the competition event):
 A gold medal from a European Cup OR
 A medal from a Continental Open (1.-3.) OR
 Reaching the pool final (top 8) in a Grand Prix or Grand Slam OR
 Possible qualificator for Tokyo Olympics 2021.
Proof of criteria for Worlds 2021 must be given no later than 9.5.2021.
Universiade 2021 can be nominated a student athlete (born 1996-2003) who have reached at least:
 more than one win in a single European Cup, Continental Open or above level tournament one year before
event.
Final selection for Universiade 2021 will be made by National Olympia Committee.
Athletes outside of the top team can compete in IJF level tournaments:
 Once an athlete has won a medal in the European Cup, they will be allowed to participate in Continental Open
level. By winning the European Cup or reaching the Continental Open medal fights can made to the next level
for Grand Prix and Grand Slam tournaments (time frame for medal results is 2 yrs).
• From outside the national team, can be selected the European - or the World Championships if have achieved
in the current calendar year at least a Continental Open medal or placed (1.-7.) in the Grand Prix or Grand
Slam.

UNDER 23 YEARS OLD
An athlete who has achieved a minimum below result can be selected for the U23 European Championships:
• Adult European Cup or Continental Open places 1.-7. AND
• In addition, the athlete is required to demonstrate matchability and to aim for U23 European Championship
success planning and implementing a credible daily training during the summer and fall.
Proof of the criteria for the U23 European Championships must be submitted by 4.10.2021.
An athlete from the U21 age group can be selected for these competitions instead of the U21 World Championships
with the same by criteria: At least 7th place in the U21 EC, two EJU Cup medals in U21 group plan events or top16 in
the U21 World Ranking.
UNDER 21 YEARS OLD
EJU level tournaments for U21 can be entered by a national team named by national coach.
Athletes who have placed in the U21 EJU tournaments (designated in the group plan), e.g. Bremen, at least for 1.-7.
Athletes may participate in EJU tournaments outside the group plan, if desired, for example to improve EJU rankings,
but such results will not affect the selection of value competitions. Participation in a team competition may be a justification for sending a purposeful training athlete to the competition, even if the screening criteria are not quite met.
Proof of the criteria for U21 European Championships must be submitted by 2.8.2021.
U21 World Championhips can be selected for by the following results:
 U21 European Championships 2021 1st-7th place OR
 achieve two medals in European Cups in the U21 group planning events in 2021.
UNDER 18 YEARS OLD
EJU level tournaments for U18 can be entered by a national team named by national coach.
Athletes who have placed for points (1.-7.) in EJU-level tournaments can be selected for the U18 European Championships incl. Bremen and Thuringen. In some cases, it may be justified to post purposefully training an athlete for a competition, even if the display criteria are not quite met, such as participation in a team competition or multiple match
wins in multiple tournaments. These choices are separately justified.
Proof of the criteria for Championships must be submitted by May 30, 2021.
The World Championships are generally not part of the U18 national team program. They can be coached like this
when presented by an athlete who has achieved medals in other age groups this year.
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The selections for championships are made by the Coaching committee on the basis of the joint work of the
national team coach and the coaching manager presentation.
In some cases (Olympic qualifiers, team competition participation, success prediction for future) may be justified to send a purposeful training athlete to a competition, even if the display criteria are not quite filled. These
choices must be justified separately.
An athlete going abroad to train will remain part of the national team by agreeing on the training separately
with the national team management. He has an obligation to participate in the Finnish Championships and
more to the program indicated by the national team coach.
In all age groups, if more than two athletes per series exceed the selection threshold, athletes will be placed
aggregated IJF and / or EJU rankings collected during the previous 8 months (based on points).
If international events cannot be organized or Finnish team can’t participate on those for some reason, ie.
Covid-19, championship selections will be made according to current circumstances.

