
Nuorten MM-
Chile 23.-
27.10.2019 Valinnat viimeistään Umaqin K1 Youth 

Leaguen (5.-7.7.2019) jälkeen.



Nuorten MM-Chile 23.-27.10.2019

• U21 ikäluokka

• Sarjansa ykkönen ja kansainvälisesti menestynein ottelija. (tulos seuranta). 

• Kisoihin valittava urheilija osallistunut nimettyihin U21 ikäluokan valintakisoihin ja/tai WKF:n
rankingkisoihin (arvokisat / K1 Series A / Premier League) viimeisen 12kk aikana ja saavuttanut 
niissä vähintään otteluvoittoja (Mitaleja nimetyissä U21 valintakisoissa) Katassa
pistejärjestelmällä käydyissä kisoissa vaaditaan etenemistä vähintään toiselle kierrokselle. 

• Kisoihin voidaan valita valmennusvaliokunnan harkinnalla myös uransa nousujohteisessa 
kehitysvaiheessa olevia urheilijoita, jotka valiokunta arvioi kansainvälisten näyttöjen sekä urheilu-
uran kehityksen perusteella tulevaisuuden arvokilpailumenestyjiksi.           

• Vuoden 2019 aikana U21 ikäluokkaan siirtyville otetaan huomioon myös K1 Youth League.

• Parhaan valintatuloksen saavuttamiseksi ja sarjansa parhaan urheilijan valitsemiseksi, Ikäluokkaa 
vaihtavilla otetaan huomioon myös edellisen ikäluokan menestys kv.-tasolla. 

• Kilpailutilanteessa ratkaisee keskinäiset ottelut sekä WKF ranking. Valinnoissa käytetään työkaluna 
karateliiton tulos seurantaa sekä WKF rankingia.



Nuorten MM-Chile 23.-27.10.2019

• U18 ikäluokka

• Sarjansa ykkönen ja kansainvälisesti menestynein ottelija. (tulos seuranta). 

• Kisoihin valittava urheilija osallistunut WKF:n rankingkisoihin (arvokisat / K1 Youth League) viimeisen 12kk aikana ja saavuttanut 
niissä vähintään otteluvoittoja. Katassa pistejärjestelmällä käydyissä kisoissa vaaditaan etenemistä vähintään toiselle kierrokselle. 

• Kisoihin voidaan valita valmennusvaliokunnan harkinnalla myös uransa nousujohteisessa kehitysvaiheessa olevia urheilijoita, jotka 
valiokunta arvioi kansainvälisten näyttöjen sekä urheilu-uran kehityksen perusteella tulevaisuuden arvokilpailumenestyjiksi.    

• Parhaan valintatuloksen saavuttamiseksi ja sarjansa parhaan urheilijan valitsemiseksi, Ikäluokkaa vaihtavilla otetaan huomioon 
myös edellisen ikäluokan menestys kv.-tasolla. 

• Kilpailutilanteessa ratkaisee keskinäiset ottelut sekä WKF ranking. Valinnoissa käytetään työkaluna karateliiton tulos seurantaa
sekä WKF rankingia.



Nuorten MM-Chile 23.-27.10.2019

• U16 ikäluokka

• Sarjansa ykkönen ja kansainvälisesti menestynein ottelija. (tulos seuranta). 

• Kisoihin valittava urheilija osallistunut K1 Youth League kisoihin viimeisen 12kk 
aikana ja saavuttanut niissä vähintään otteluvoittoja. Katassa pistejärjestelmällä 
käydyissä kisoissa vaaditaan etenemistä vähintään toiselle kierrokselle. 

• Parhaan valintatuloksen saavuttamiseksi ja sarjansa parhaan urheilijan 
valitsemiseksi, Ikäluokkaa vaihtavilla otetaan huomioon myös edellisen ikäluokan 
menestys kv.-tasolla. 

• Kilpailutilanteessa ratkaisee keskinäiset ottelut sekä WKF ranking. Valinnoissa 
käytetään työkaluna karateliiton tulos seurantaa sekä WKF rankingia.


