Uttakskriterier Skeet EM og VM
Event
Sted
Dato
Øvelser

EM 2017
Baku
30.07.17 – 02.08.17
Skeet menn senior, Skeet kvinner senior, Skeet Mixed Team Senior, Skeet
menn junior og Skeet kvinner junior.

Event
Sted
Dato
Øvelser

VM 2017
Moskva
07.09.17 – 10.09.17
Skeet menn senior, Skeet kvinner senior, Skeet Mixed Team Senior, Skeet
menn junior og Skeet kvinner junior.

Uttakskriterier
Det henvises til uttaksregler 2017, gjeldende for alle grener. Uttaksreglene er
vedlagt til slutt i dette dokumentet.
Det blir gjennomført totalt tre uttaksstevner for EM og VM. Det er innledende resultater
i disse stevnene som danner grunnlaget for rangering av skyttere. Alle tre resultater
teller i rangeringen.
Vi ønsker i utgangspunktet å stille lag (3 kvinner og 3 menn) i alle øvelser + lag i
lagkonkurransen Mixed Team senior (1+1). Prestasjoner og resultater i uttaksstevnene
måles opp mot kriteriene i uttaksreglene før endelig uttak foretas av sportssjef. Vi
presiserer at uttaksstevnene kun danner grunnlag for uttak. Se mer utfyllende
informasjon om dette under.
Det blir foretatt separate uttak for EM og VM. Det benyttes referanseresultat fra tidligere
mesterskap og WC-konkurranser når internasjonal kvalitet skal bedømmes. Utøverne
blir først målt individuelt og så samlet som et potensielt lag.
Uttaksstevner
20.05.17 – 21.05.17
27.05.17
10.06.17 – 11.06.17

Åmot (Rena)
Bærum (Jordbru)
Rakkestad (Hyllestad)

Arrangørene vil legge til rette for treningsskyting på banene dagen før, eller noen dager
før konkurransene (lokale forhold + stevnedato ift helligdager avgjør). Arrangør kan
orientere selv om dette.
Vi håper flest mulig skeetskyttere landet rundt får trent og matchet seg godt i månedene
fram dit og melder seg på uttaksstevnene.

Uttaksregler 2017 - alle grener
Det skal alltid være en ære å representere Norge i internasjonale konkurranser og
mesterskap. Det er viktig for Norges Skytterforbund å være trygg på at de riktige
skytterne blir tatt ut.

En skytter som vil representere Norge skal kunne vise til
-

Seriøs satsing og/eller internasjonal kvalitet
God sportslig adferd (Fair Play)
Evne til å samarbeide med andre utøvere, trenere og ledere
Anstendig opptreden også utenfor skytebanen

Ved tvil om en eller flere av disse punktene, vil skytteren selv bli kontaktet og få mulighet
til å uttale seg før uttak.
Oppgitte uttaksstevner/vurderingsstevner foran den aktuelle konkurransen i hver gren
leder til en rangering av skyttere. Sportssjef gjør uttak med bakgrunn i rangering og
kriterier oppgitt over. Hvis ikke tiltenkt kvote/lag fylles opp av kvalifiserte skyttere, står
sportssjef fritt til å ta ut utøvere på laget uavhengig av rangering.
Skjønn kan benyttes ved uttak ved helt særskilte anledninger. Dette kan eksempelvis
være ved forfall til uttaksstevner grunnet sykdom, skader, studier, jobb, dødsfall i
familien eller lignende. Skjønn skal kun benyttes unntaksvis.
Juniorer har i prinsippet mulighet til å kvalifisere seg til seniorkonkurranser, med
mindre annet er angitt før kvalifisering til den aktuelle konkurranse. Ranking utarbeides
samlet junior og senior, der dette er aktuelt. Juniorer kan ikke pålegges å skyte senior,
juniorer kan heller ikke kreve å få skyte senior, men kan få muligheten etter individuell
vurdering.
Der uttak begrenses på grunn av økonomi eller kvotetildelinger, blir det gjort en
totalvurdering for å finne den riktige troppen, som har best utgangspunkt for å prestere
i de aktuelle konkurranser, alt sett under ett. Her kan både allroundere og spesialister
prioriteres, målt opp mot hva som vektlegges av kriterier i vurderingen. Antatte
muligheter i både individuelle konkurranser og lagkonkurranser vektlegges.
Til World Cup-konkurranser blir eventuell deltagelse som MQS-skytter utenfor
konkurranse, prioritert unge skyttere. Etablerte skyttere kjemper i utgangspunktet om
deltagelse i selve konkurransen, men kan tildeles MQS i øvelser de ikke er kvalifisert i,
hvis det er ledig plass som MQS, og utøveren er til stede for å skyte annen eller andre
øvelser.
Til World Cup-konkurranser som Norges Skytterforbund ikke velger å sende utøvere,
eller ikke fyller opp tildelte kvoter, kan utøvere søke om å få delta på egen regning.
Søknad sendes skriftlig til sportssjef. Aktuelle utøvere er de som har tidligere erfaring
med slike konkurranser, vi er sikre på kan representere Norge på en skikkelig måte og
som innehar godt internasjonalt sportslig nivå.
Der uttaksstevner ikke gjennomføres, benyttes skjønn i vurdering om det skal sendes
utøvere til den aktuelle konkurranse.
Rangering etter uttaksstevner gjøres offentlig på NSF sine nettsider og/eller FB-sider.
Uttak blir offentliggjort på nettsider og FB. Ved uenighet om uttak kan klage,
kommentarer eller spørsmål sendes sportssjef Tor Idar Aune på mail

Stjørdal 20.02.17
Tor Idar Aune
Sportssjef
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