
Seurajoukkueiden Euroopan cup (ECCC)     päivitys 10.2.2017 AL 

 

Kilpailuiden säännöt 

Seurajoukkueiden Euroopan cupissa (ECCC) kilpaillaan kolmessa eri luokassa: Yleinen sarja M/N, juniorisarja M/N19 

sekä maastojuoksut M/N, M/N19. Kilpailuissa on miesten ja naisten sarjat erikseen. Yleisen sarjan kisat pidetään 

vuosittain toukokuussa, juniorisarjojen kisat syyskuussa ja maastokisat helmikuussa. ECCC-kisaan voidaan ilmoittaa 

vain yksi seura/maa. Tarkemmat kilpailukohtaiset säännöt löytyvät: http://www.european-athletics.org/european-

athletics/competition-regulations/. 

 

Valintaperusteet ECCC-kisoihin 

ECCC M ja N 

Joukkueet valitaan Kalevan kisojen perusteella. Eniten pisteitä kerännyt seura saa edustusoikeuden. Pisteet lasketaan 

kahdeksalle parhaalle miesten ja naisten sarjat erikseen jaoteltuina seuraavasti: 8-7-6-5-4-3-2-1. Ei siis käytetä suoraan 

Kalevan Maljan pisteytystä, jossa voittaja saa 9 pistettä, kakkonen 7 jne. Ottelut ja kilpakävelyt eivät ole mukana 

pistelaskussa.  

ECCC-kilpailun B-sarja käydään yhden päivän kilpailuna, jolloin urheilija voi sääntöjen mukaan osallistua vain yhteen 

lajiin seuraavista matkoista: 1500-3000-5000-3000 ej. Niinpä Kalevan Kisojen pistelaskennassakin huomioidaan ko 

matkoilta yhdeltä juoksijalta pisteet vain siitä lajista, josta hän saavuttaa eniten pisteitä.  

Pisteiden ollessa tasan, seuran parhaat sijoitukset ovat määräävät. Ensiksi tarkastellaan seuran saavuttamien 1. sijojen 

määrää. Jos ne ovat tasan, tarkastellaan seuran saavuttamien 2. sijojen määrää jne. 

Seuran tulee ilmoittaa SUL:n ECCC-vastaavalle (antti.leskinen@sul.fi) viimeistään syyskuun 15. päivään mennessä 

ottaako edustusoikeuden vastaan. Tulevana kautena A-sarjassa kilpaileva seura saa edustusoikeuden automaattisesti. 

Jos seura ei käytä edustusoikeutta se siirtyy seuraavaksi parhaalle seuralle ja niin edelleen. Viime kädessä Suomen 

Urheiluliitto päättää edustuksista. 

 

ECCC M19 ja N19 

Joukkueet valitaan nuorten SM-kisojen perusteella. Eniten pisteitä kerännyt seura saa edustusoikeuden. Pisteet 

lasketaan kuudelle parhaalle miesten ja naisten sarjat erikseen jaoteltuina seuraavasti: 6-5-4-3-2-1. Ei siis käytetä 

Kalevan Maljan pisteytystä, jossa voittaja saa 7 pistettä, kakkonen 5 jne. Kilpakävelyt eivät ole mukana pistelaskussa.  

Nuorten ECCC-kilpailussa urheilija voi EA:n sääntöjen mukaan osallistua vain yhteen lajiin seuraavista matkoista: 1500-

3000-3000 ej. Niinpä nuorten SM-kisojen pistelaskennassakin huomioidaan ko matkoilta yhdeltä juoksijalta pisteet 

vain siitä lajista, josta hän saavuttaa eniten pisteitä. 

Pisteisiin lasketaan 16-, 17- ja 18-vuotiaat. Toista vuotta 19-sarjassa kilpailevia ei oteta mukaan pistelaskuun, koska he 

eivät voi enää kilpailla 19-vuotiaiden sarjassa sinä vuonna jonka kisaan karsitaan (esim. vuoden 2016 perusteella 

valitaan joukkue 2017 kisaan).  

Pisteiden ollessa tasan, seuran parhaat sijoitukset ovat määräävät. Ensiksi tarkastellaan seuran saavuttamien 1. sijojen 

määrää. Jos ne ovat tasan, tarkastellaan seuran saavuttamien 2. sijojen määrää jne. 

Seuran tulee ilmoittaa SUL:n ECCC-vastaavalle (antti.leskinen@sul.fi) viimeistään syyskuun 15. päivään mennessä 

ottaako edustusoikeuden vastaan. Tulevan kautena A-sarjassa kilpaileva seura saa edustusoikeuden automaattisesti. 

Jos seura ei käytä edustusoikeutta se siirtyy seuraavaksi parhaalle seuralle ja niin edelleen. Viime kädessä Suomen 

Urheiluliitto päättää edustuksista. 

 

http://www.european-athletics.org/european-athletics/competition-regulations/
http://www.european-athletics.org/european-athletics/competition-regulations/


ECCC maastot 

Valitaan SM-maastojen parhaat maastojuoksuseurat sarjoittain. Lasketaan sijalukupisteitä ja pienimmän pistemäärän 

saavuttaneet seurat valitaan. ECCC-maastoissa joukkueessa pitää olla vähintään 4 juoksijaa.  

Miehet yleinen:  

Pistelaskussa huomioidaan sekä lyhyt että pitkä matka siten, että lasketaan yhteen NELJÄ parasta sijoitusta molemmat 

matkat huomioiden.  

Esim. jos pitkällä matkalla seuran sijoitukset ovat 3., 5. ja 27. ja lyhyellä matkalla 1., 7. ja 10., huomioidaan näistä 

pisteisiin pitkän matkan 3. ja 5. sekä lyhyen matkan 1. ja 7., yhteensä 16 pistettä.  

Jos pisteet ovat tasan, on pitkän matkan paras sijoitus määräävä. 

Naiset yleinen:  

Lasketaan yhteen KOLME parasta sijoitusta naisten kilpailusta. Jos pisteet ovat tasan, on paras sijoitus määräävä. 

M19 ja N19:  

Pistelaskussa huomioidaan sekä 19- että 17-vuotiaiden sarjat siten, että lasketaan yhteen NELJÄ parasta sijoitusta 

molemmat sarjat huomioiden. Pisteisiin lasketaan 16-, 17- ja 18-vuotiaat. Toista vuotta 19-sarjassa kilpailevia ei oteta 

mukaan pistelaskuun, koska he eivät enää voi kilpailla 19-vuotiaiden sarjassa sinä vuonna jonka kisaan karsitaan (esim. 

vuoden 2016 perusteella valitaan joukkue 2017 kisaan).  

Mikäli pistemäärä on tasan, 18-vuotiaiden paras sijoitus on määräävä.  

Seuran tulee ilmoittaa SUL:n ECCC vastaavalle (antti.leskinen@sul.fi) 1.6. mennessä ottaako edustusoikeuden vastaan. 

Jos seura ei käytä edustusoikeutta se siirtyy seuraavalle ja niin edelleen. Viime kädessä Suomen Urheiluliitto päättää 

edustuksista. 


