
Vikellyskomitean kokous 

TEAMS / 20.1.2022 & 27.1.2022 / Sihteereinä Heta Vihro & Vuokko Toivanen 

Myöhäisen ajankohdan vuoksi kokous jaettiin kahteen päivään. 

  

Paikalla: 

-          Tytti Nikunen, paikalla vain 20.1. 

-          Ilona Palin, paikalla vain 20.1. 

-          Oona Pekkala (PJ) 

-          Emma Pakkanen 

-          Jessica Tammisto 

-          Anna Kivistö 

-          Mervi Elg 

-          Heta Vihro (sihteeri) 

-           Vuokko Toivanen, paikalla vain 27.1. (sihteeri) 

  

1. Komitean vastuualueet v. 2022 

Varustepaketti / Ilona Palin 

Ranking / Mervi Elg 

Kv-toiminta / Emma Pakkanen 

Koulutukset / Emma Pakkanen + Ilona Palin 

Kilpailun järjestäjien tuki + HUJO + pj / Oona Pekkala 

Sääntövaliokunta / Tytti Nikunen, sääntöoppilas Jessica Tammisto 

Viestinnän suunnittelu + yhteistyö & osallistaminen / Heta Vihro 

Some-päivitys / Jessica Tammisto 

  

Sihteerivuoro on kokouksissa kiertävä. 

 



 2. Kotimaan kilpailukalenteri 2022 

Kotimaan kilpailuista varmistuneet päivämäärät lihavoituina. 

 

Huhti-toukokuu: Somero? 

7.5. Punkin talli 

9.-12.6. CVI, PM & NBC Ypäjä 

23.-24.7. Hessi-Talli 

27.-28.8. SM-kisat _____? 

Kilpailumahdollisuuksia selvitellään. Kilpailukalenteria pyritään päivittämään mahdollisimman 

pian. Vikellyskomitea kartoittaa SM-kilpailuille paikkaa jossa olisi riittävät olosuhteet 

kilpailuareenan ja verryttelyalueiden osalta sekä tarpeeksi karsina- ja majoituskapasiteettia. 

Kilpailujen järjestäminen Ypäjällä ei välttämättä ole enää taloudellisesti mahdollista 

hinnankorotusten vuoksi. 

 

 3. Vikellyksen kilpailutoiminnan kehittäminen 

Komitea sai viime vuonna paljon palautetta vikellyksen kilpailutoiminnasta, ja on motivoitunut 

kehittämään sitä parhaansa mukaan. Tällä hetkellä komitea järjestää kaikille avoimia 

etäkeskustelutilaisuuksia, jossa käsitellään lajin kilpailutoiminnan haasteita ja pyritään 

tuottamaan ratkaisuja näihin haasteisiin. Tällä hetkellä ulkona on myös kaikille avoin 

anonyymi kysely, jolla kartoitetaan ihmisten kokemuksia vikellyskilpailuista. Kyselyn 

tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, mitkä asiat koetaan toimivina ja mistä asioista tulisi käydä 

yhteistä keskustelua lajin sisällä.  

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Arvokilpailukvaalit 

Arvokilpailujen kvaalit ja valintakriteerit 

FEI on syyskuussa 2021 määrittänyt kauden 2022 arvokilpailuihin seuraavat kvaalirajat. 

Juniorit: 

YV Pari 

Yksinvikellysluokassa vähintään 

1 x 6,5 tulos ensimmäisellä kierroksella 

CVI2* / CVIJ2*-kilpailussa tai millä tahansa 

kierroksella junioreiden arvokilpailuissa 

Pariluokassa vähintään 1 x 6,5 millä 

tahansa kierroksella CVI2* / CVIJ2*-

kilpailussa arvokilpailuissa 

  

Parin tulee saavuttaa kvalifikaatiokriteerit 

yhdessä pariluokasta. 

Nuoret: 

YV Pari 

Yksinvikellysluokassa vähintään 

1 x 6,5 tulos ensimmäisellä kierroksella 

CVI2*/3*/4*/CVIJ2*/CVIY2*-kilpailuista tai 

arvokilpailuista 

N/A 

Seniorit: 

YV Pari 

Yksinvikellysluokassa vähintään 

1 x 6,5 lopputulos CVI3* / 4* tai 

arvokilpailuista senioritasolla 

Pariluokassa vähintään 1 x 6,5 millä 

tahansa kierroksella CVI 3* / 4* tai 

lopputuloksena arvokilpailuista 

senioritasolla 

  

Parin tulee saavuttaa kvalifikaatiokriteerit 

yhdessä pariluokasta. 



Tullakseen valituksi arvokilpailuihin, urheilijan tulee saavuttaa FEI:n asettamat pisterajat 

kriteerien edellyttämissä luokissa. Kauden 2022 arvokilpailuihin vaaditut tulokset tulee 

saavuttaa arvokilpailujen nom. entryyn mennessä. Niiden urheilijoiden joukosta, jotka 

ovat saavuttaneet FEI:n asettamat kvaalit annetussa aikataulussa, vikellyskomitea arvioi ja 

esittää arvokilpailuihin urheilijoita seuraavin perustein: 

 

1.    Kuluvan kauden CVI-näytöt 

- Urheilijoilta odotetaan vähintään kahta hyväksyttyä CVI-tulosta kaudelta 2022. Senioreilta 

huomioidaan tulokset CVI3* luokasta, junioreilta CVIJ2* ja nuorilta CVIY2* luokasta. Parien 

tulokset tulee saavuttaa pariluokassa. 

2.       Katsastuskilpailun pisteet 

- CVI / PM / NBC  -kilpailu Ypäjällä 9.-12.2022 on tällä kaudella virallinen katsastuskilpailu 

sekä senioreiden MM-kilpailuihin, että junioreiden&nuorten EM-kilpailuihin. 

3.       Kilpailuvalmius 

- Jokaisen kilpailupaikkaa tavoittelevan urheilijan tulee vähintään viikkoa ennen kilpailun 

nom. entry -päivämäärää toimittaa vikellyskomitealle ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot 

kilpailuhevosesta ja juoksuttajasta sekä varahevosesta. 

- Urheiliijoiden tulee myös täyttää vikellyskomitean toimittama ennakkotietolomake, joka 

kartoittaa valmiutta kilpailla arvokilpailujen vaatimalla tasolla.              

Samat arviointikriteerit koskevat myös pareja ja joukkueita, joilta arvokilpailupaikan 

saavuttamiseksi odotetaan myös vähintään yhtä 6,5 tulosta CVI-tasolla. 

Edustajat arvokilpailuihin valitaan ensisijaisesti tulosten perusteella. Valinta tehdään kahden 

vuonna 2022 saavutetun CVI-tuloksen keskiarvolla. Ypäjän CVI-kilpailu on yksi näistä ja 

toinen on valinnainen CVI. Kokonaisharkinnassa voidaan ottaa huomioon kauden aikana 

tapahtunut tuloskehitys ja kilpailuvarmuus. Tasatilanteessa maajoukkueurheiijat ovat 

valinnoissa etusijalla. Kuluvan kauden tulosten lisäksi arvioidaan urheilijan 

kilpailukuntoisuutta ja valmiutta kilpailla arvokilpailuissa vaaditulla tasolla. Tarpeen vaatiessa 

komitea haastattelee urheilijoita nom. entryn ja def. entryn välillä. 

 

5. PM-kilpailujen edustusjoukkueen valintakriteerit 

Kuten muitakin arvokilpaluedustuspaikkoja, myös PM-kilpailuihin tulee hakea 

edustuspaikkaa. Edustuspaikkaa PM-kilpailuihin tulee hakea toimittamalla vikellyskomitealle 

tiedot kilpailuhevosesta, juoksuttajasta sekä tämän kauden pisteet. Myös edellisen kauden 

pisteitä voi halutessaan toimittaa, mikäli vikeltäjä niin haluaa. Myös nämä toimitetut edellisen 

kauden pisteet otetaan huomioon valinnoissa. Kaikki edustuskriteerit tulee olla täytettynä 

viikkoa ennen nom. entryä.  



Vikellyskomitea nimeää edustajat ensisijaisesti pisteiden perusteella, kuitenkin kisatut 

kilpailuluokat ja kilpailuvalmiuden (ks. ylempää) huomioon ottaen. Esim. Jos lasten luokassa 

on sama pisteellinen kilpailumenestys A- ja B-tasolla, katsotaan A-tason menestys eduksi.    

PM - kriteerit  

- Seniorin tulee olla saavuttanut kuluvalla tai edeltävällä kaudella loppupisteiksi 

vähintään 6.0 A-tasolta (sisältäen teknisen ohjelman) 

- Nuoren tulee olla saavuttanut kuluvalla tai edeltävällä kaudella loppupisteiksi 

vähintään 5.8 A-tasolta (sisältäen teknisen ohjelman) 

- Juniorin tulee olla saavuttanut kuluvalla tai edeltävällä kaudella loppupisteiksi 

vähintään 5.8 A-tasolta   

- Lapsen tulee olla saavuttanut kuluvalla tai edeltävällä kaudella loppupisteiksi 

vähintään 5.5 A-tasolta  

PM-luokkiin on mahdollista osallistua, vaikka vikeltäjä ei olisi nimetty edustusjoukkueeseen. 

Liiton tarjoamista eduista (esim. edustusvaatteet, mahdollinen muu tuki) saavat kuitenkin 

nauttia vain edustusjoukkueeseen nimetyt vikeltäjät.  

 

6. CVI-kilpailujen kriteerit  

- CVI1* - kilpailuihin voivat osallistua vikeltäjät, jotka ovat saaneet kotimaassa yhdellä 

kierroksella (perusliikkeet + vapaaohjelma) vähintään 5.0 A-tasolta tai 5.5 B-tasolta ja 

pääsevät itse laukassa selkään.  

- CVI2* ja 3* - kilpailuihin voivat osallistua vikeltäjät, jotka täyttävät FEI:n asettamat 

tulosvaatimukset.  

- Komitea selvittää missä luokissa saavat kilpailla vikeltäjät, jotka edellisellä kaudella 

starttasivat CVI2* ja 3* - kilpailuissa ilman FEI:n virallisia kvaaleja.  


