
Beach volley; nuorten arvokisojen 
valintakriteerit ja aikataulut 2022



Turnaukset
• U22 EM-kilpailut Hollanti: pojat 8.-12.6. ja tytöt 7.-12.6.

– Spot registration 6.4. mennessä, Players registration 6.5. mennessä.
• U20 EM-kilpailut Turkki, Ismir: 14.-17.7.

– Spot registration 13.5. mennessä, Players registration 13.6.
• U18 EM-kilpailut Kreikka, Loutraki: 1.-4.9.

– Spot registration 30.6. mennessä, Players registration 31.7. mennessä

• U19 MM-kilpailut: Turkki, Dikili 14.-18.9.
– Karsintana toiminut suurella todennäköisyydellä 2021 EM-kisat.
– Ilmoittautumiset CEV:n kautta. Aikataulut ja ohjeet selviää myöhemmin.



U22 EM-kilpailut Hollanti

• Urheilijavalinnat aikuisten maajoukkue-/akatemiavalmentajan johdolla.
• Valmistautumisleiri 14.-15.5.2022.
• Kiinnostuksen ilmaisu kisapaikasta 15.4.2022 mennessä.
• Valintakriteerit: 

– Valintapäätöksiin vaikuttavat aikaisemmat kilpailunäytöt. 
– Kevään 2022 kilpailu-, leiritys- ja harjoitusnäytöt.

• Aikataulut:
– Turnaus miehet 8.-12.6. ja naiset 7.-12.6.
– Kansallisten maapaikkojen ilmoittaminen viimeistään -60 päivää turnauksen alkuun ja 

pelaajien ilmoittaminen viimeistään -30 päivää turnauksen alkuun.



U20 EM-kilpailut Turkki, Ismir

• Urheilijavalinnoista vastaavat miesten maajoukkuevalmentaja sekä akatemiavalmentaja.
• Leiritystapahtuma 14.-15.5.2022
• Kiinnostuksen ilmaisu kisapaikasta 1.5.2022
• Näytönantoikkuna 1.5.-12.6.2022
• Valintakriteerit:

– Sitoutuneisuus beach volley:n harjoitus- ja kilpailutoimintaan sekä ikäluokan maajoukkueleirityksiin.
– Leiritys-, harjoitus- ja kilpailutapahtumien näytöt.
– Kansainvälinen menestyspotentiaali pidemmällä aikavälillä.

• Aikataulut:
– Turnaus 14.-17.7.2022
– Kansallisten maapaikkojen ilmoittaminen viimeistään -60 päivää turnauksen alkuun, pelaajien 

ilmoittaminen viimeistään -30 päivää turnauksen alkuun.



U18 EM-kilpailut Kreikka, Loutraki
• Urheilijavalinnoista vastaavat U18-ikäluokan maajoukkuevalmentajat yhteistyössä 

akatemiavalmentajan kanssa.
• Ensimmäinen leiritysajankohta 26.-27.5.2022 Hyvinkää. 
• Kiinnostuksen ilmaisu kisapaikasta 31.5.2022 mennessä.
• Näytönantoikkuna: 1.5.-24.7.2022
• Valintakriteerit: 

– Sitoutuneisuus beach volley:n harjoitus- ja kilpailutoimintaan sekä ikäluokan maajoukkueleirityksiin.
– Leiritys- ja kilpailutapahtumien näytöt.
– Kansainvälinen menestyspotentiaali pidemmällä aikavälillä.

• Aikataulut: 
– Turnaus 1.-4.9.2022
– Kansallisten maapaikkojen ilmoittaminen viimeistään -60 turnauksen alkuun. Pelaajien 

nimeäminen viimeistään -30 päivää turnauksen alkuun.



U19 MM-kisat Turkki, Dikili

• Kansainvälinen karsintajärjestelmä
– Ranking määräytyy 2021 U18 EM-kisojen tulosten mukaan.
– Viisi parasta maata saavat pääsarjapaikan ja neljä seuraavaa karsintaturnauspaikan.
– Lajiliitto valitsee turnaukseen ilmoitettavat joukkueet oman karsintajärjestelmänsä perusteella.

• Urheilijavalinnat
– Urheilijavalinnoista vastaavat U18-ikäluokan maajoukkuevalmentajat yhdessä akatemiavalmentajan kanssa.

• Valintakriteerit
– Sitoutuneisuus beach volley:n harjoitus- ja kilpailutoimintaan sekä ikäluokan maajoukkueleirityksiin.
– Leiritys- ja kilpailutapahtumien näytöt.
– Kansainvälinen menestyspotentiaali pidemmällä aikavälillä.

• Aikataulut
– Selviävät myöhemmin CEV:n ohjeiden perusteella. Oletettavasti spot registration -60 päivää 

turnauksen alkuun.



Yhteystiedot

• Vastuuhenkilö pojat:
– Jussi Tommola (0445357098)

• Vastuuhenkilö tytöt:
– Toni Vahela (0407481483)

• Nuorten maajoukkuetoiminnan yhteinen 
sähköpostiosoite:
– biitsi.nuortenmaajoukkueet@lentopalloliitto.fi



Urheilijoiden omavastuut EM-
kisojen osalta

• Lentopalloliitto tukee taloudellisesti arvokisamatkoja. Valituille 
urheilijoille määritetään kuitenkin omavastuuosuudet.

• Jos kisoihin lähetetään kaksi joukkuetta 2. joukkueen matka on 
omakustanteinen.

• Lajiliitto vastaa matkan järjestelyistä sekä siitä, että mukana on 
vähintään kahden hengen staff.

• Urheilijat saavat lajiliitolta matkan ajaksi varustepaketin 
käyttöönsä.



Urheilijoiden omavastuut U19 
MM-kisojen osalta

• Mikäli joukkueella on pääsarja tai karsintapaikka turnaukseen 
FIVB:n määrittämän järjestelmän kautta Lentopalloliitto tukee 
osallistumista taloudellisesti.
– Urheilijoiden omakustannusosuudet määritetään, kun turnausbudjetin 

laskeminen on mahdollista.

• Mikäli joukkue saa paikan pääsarja- tai karsintaturnaukseen 
muuten vapautuvien paikkojen kautta, matka on omakustanteinen.




