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MAAJOUKKUEEN TOIMINTA 
 
Visio  

• Laadukas toiminta 
• Tanssiurheilijan polku 
• Urheilullisuus 
• Toiminnan näkyvyys 
• Paralympialaiset. 

 
Periaate 

Maajoukkue koostuu A- ja B-maajoukkueesta ja siihen haetaan määrätyin väliajoin. 
Maajoukkueen tilaisuuksiin voivat osallistua kaikki kutsutut, mutta liiton tuki osoite-
taan vain maajoukkueen jäsenille. Myös valmentajat ovat tervetulleita osallistumaan 
maajoukkueen tapahtumiin omalla kustannuksellaan. Leirejä järjestetään pääsään-
töisesti kaksi kertaa vuodessa samoina ajankohtina. Leireillä yksityistunnit jaetaan 
ensisijaisesti maajoukkueen jäsenille. 

Maajoukkueen jäsenten tulee sitoutua määrätyksi toimintakaudeksi joukkueen 
toimintaan: osallistua maajoukkueleireihin, kilpailla aktiivisesti koti- ja ulkomailla, 
käyttää Urheilijan Pulssia sekä osallistua muihin maajoukkueen toimintaan liittyviin, 
erikseen osoitettuihin aktiviteetteihin. 

Maajoukkueen jäsenet allekirjoittavat maajoukkuesopimuksen. Sopimusrikkomukset 
käsitellään tapauskohtaisesti Suomen pyörätuolitanssiliiton hallituksen kokouksessa, 
jolloin ko. urheilijaa/urheilijoita kuullaan. Seurauksena voi olla toimintakauden aikana 
saatujen taloudellisten etuuksien korvaaminen takaisin liitolle sekä maajoukkueesta 
erottaminen määräajaksi tai toistaiseksi. Toistuvista sopimusrikkomuksista maa-
joukkueesta voidaan erottaa pysyvästi. 

 
Määritelmät  

Urheilijoiden tulee tehdä kirjallinen hakemus maajoukkueeseen. Hakemusten perus-
teella urheilija voi, kriteerien täyttyessä, tulla valituksi A- tai B-maajoukkueeseen. 
Liiton hallitus yhdessä maajoukkueen valmentajan kanssa päättää vuosittain arvo-
kilpailuedustajat. 

A-maajoukkue 

Urheilijoilta vaaditaan IPC-lisenssi, ennalta määritelty ja kategoriakohtainen ranking-
sijoitus sekä valintakriteereissä vaaditut dokumentit. Ryhmää tuetaan valmennus-
kuluissa, leirityksissä ja arvokisojen osallistumismaksuissa – sekä mahdollisuuksien 
mukaan myös kilpailumatkoissa. 
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B-maajoukkue 

Tietty ryhmä, joka kilpailee Champion- tai Pre-champion-tasolla kansainvälisesti ja 
kansallisesti, mahdollisuuksien mukaan liiton rahallisesti tukemana. 

 
Valintakriteerit 

Maajoukkueeseen valittavista urheilijoilta edellytetään suunnitelmallista ja urheilija-
maista – ei harrastuksenomaista – suhtautumista valmentautumiseen sekä kilpaile-
miseen ja kohtuullista kansainvälistä menestyspotentiaalia. 

 
1. Vain IPC-lisenssin omaavat urheilijat voivat tulla valituiksi A-maajoukkueeseen sekä 

EM- ja MM-edustuspaikoille. 

2. A- ja B-maajoukkueeseen valittavan urheilijan/parin tulee kilpailla Champion- tai Pre-
champion-sarjassa. 

3. Urheilija/pari voi tulla valituksi maajoukkueeseen kirjallisen hakemuksen perusteella. 
Hakemuksesta tulee ilmetä tulevan maajoukkueen toimintakauden: 

• Valmennussuunnitelma, josta ilmenee myös nimetty päävalmentaja 
• Kilpailusuunnitelma 
• Harjoitussuunnitelma 
• Talousarvio sekä 
• Luettelomainen listaus edellisen vuoden kilpailuista ja sijoituksista. 

4. Maajoukkueen kokoonpano määräytyy kullekin toimintakaudelle erikseen. Maajouk-
kuepaikat täytetään hakemusten ja täyttyneiden valintakriteerien sekä toiminta-
kauden taloudellisten resurssien perusteella. Maajoukkuepaikkojen lukumäärä 
määritellään toimintakausikohtaisesti. 

5. Maajoukkueelle osoitetut valmennus- ja kilpailurahat jaetaan pääluvun mukaan. Jos 
singletanssija kilpailee myös jonkun combi- tai duoparina, hänelle luetaan vain yksi 
eikä tuplatuki. 

6. Jos joku jäsenistä päättää lopettaa maajoukkueessa toimintakauden aikana, on siitä 
ilmoitettava etukäteen liittoon, joka päättää, onko urheilija/pari oikeutettu täyteen 
vaiko osittaiseen tukeen sen kauden osalta. 

7. Kansainvälisen menestyksen mittaaminen on vaikeaa. Ongelmana mm. on, miten 
ottaa huomioon kilpailijamäärät suhteessa rankinglistan sijoitukseen. Monessa 
sarjassa on kilpailijoita kansainvälisesti hyvin vähän. Toisissa sarjoissa heikompi 
rankingsijoitus tarkoittaa vahvempaa menestystä kilpailijamäärään suhteutettuna. 

 
 


