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Vikellyskomitean kokous 4.1.2023 / Teams 

 

Paikalla:  
 

- Ilona Palin 
- Oona Pekkala (PJ) 
- Jessica Tammisto 
- Anna Kivistö 
- Heta Vihro (sihteeri) 
- Vuokko Toivanen 

 

Kokouksen agenda: 
 
Käsittelyssä komitean jäsenten vastuualueet ja edustuskilpailukvaalit.vuodelle 2023. 
 
 

Komitean vastuualueet v. 2023 
 
Sääntövaliokunta: Jessica Tammisto & Vuokko Toivanen 
Varustepaketti: Ilona Palin 
Ranking: Anna Kivistö & Vuokko Toivanen 
Koulutukset ja lisenssit: Ilona Palin 
Kilpailun järjestäjien tuki + HUJO + Puheenjohtaja: Oona Pekkala 
Sosiaalinen media: Anna Kivistö 
Yhteistyö ja osallistaminen + sihteeri: Heta Vihro 
 
(Kv-toiminta komitean ulkopuolisella maajoukkuevastaavalla Emma Kalliomaalla) 
 
 

Edustuskilpailukvaalit v. 2023 

 
1. Fei-kvaalirajat arvokilpailuihin 

 
Suomen arvokisaedustajat noudattavat FEI:n kvaalirajoja. FEI on määrittänyt kauden 2023 
arvokilpailuihin seuraavat kvaalirajat. 
 
Juniorit: 
 
YV  
 
Yksinvikellysluokassa vähintään 
1 x 6,5 tulos ensimmäisellä kierroksella CVI2* / CVIJ2*-kilpailussa  
tai  
1x 6,5 millä tahansa kierroksella junioreiden arvokilpailuissa 
 
Pari 
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Pariluokassa vähintään 1 x 6,5 millä tahansa kierroksella CVI2* / CVIJ2*- 
kilpailussa tai arvokilpailuissa. 
 
Parin tulee saavuttaa kvalifikaatiokriteerit yhdessä. 
 
Nuoret: 
 
YV 
 
Yksinvikellysluokassa vähintään  
1 x 6,5 tulos ensimmäisellä kierroksella CVI2*/3*/4*/CVIJ2*/CVIY2*-kilpailuista 
tai arvokilpailuista 
 

Seniorit: 
 
YV  
 
Yksinvikellysluokassa vähintään 1 x 6,5 lopputulos CVI3* / 4* tai arvokilpailuista 
senioritasolla. 
 
Pari 
 
Pariluokassa vähintään 1 x 6,5 millä tahansa kierroksella CVI 3* / 4* tai lopputuloksena 
arvokilpailuista senioritasolla 
 
Parin tulee saavuttaa kvalifikaatiokriteerit yhdessä. 
 

2. Muut arviointikriteerit arvokilpailuihin 
 
Tullakseen valituksi arvokilpailuihin, urheilijan tulee saavuttaa FEI:n asettamat pisterajat  
kriteerien edellyttämissä luokissa. Kauden 2023 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: 
 

I. Kuluvan kauden CVI-näytöt 
 
Urheilijoilta odotetaan vähintään kahta hyväksyttyä CVI-tulosta kaudelta 2023. 
Senioreilta  
huomioidaan tulokset CVI3* luokasta, junioreilta CVIJ2* ja nuorilta CVIY2*/CVI3* 
luokasta.  

 
Parien tulokset tulee saavuttaa pariluokassa. 

 
II. Kuluvan kauden näytöt kisahevosella 

 
Urheilijoilta odotetaan vähintään yhtä hyväksyttyä tulosta aiotulla 
kilpailuhevosella.  Mikäli urheilija tähtää arvokisoihin omalla hevosella, jolla ei 
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kilpaile kansainvälisesti kuluvalla kaudella, huomioidaan näyttönä kilpailu 
Suomessa.  

 
III. 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 2023 saavutetun CVI-tuloksen keskiarvon perusteella. Kokonaisharkinnassa 
voidaan ottaa huomioon kauden aikana tapahtunut tuloskehitys ja kilpailuvarmuus. 
Mahdollinen poikkeama tulostasossa oman hevosen kanssa kilpaillessa pyritään 
kartoittamaan ja huomioimaan. 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. 
 

3.  PM-kilpailujen edustusjoukkueen valinta 
 
Kuten muitakin arvokilpailuedustuspaikkoja, myös PM-kilpailuihin tulee hakea 
edustuspaikkaa. Edustuspaikkaa PM-kilpailuihin tulee hakea toimittamalla 
vikellyskomitealle  
tiedot kilpailuhevosesta, varahevosesta, 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.  
 
Edustajat nimetään 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  
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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.  
 

4. 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. 
 


