Uttakskriterier EM Luftvåpen 2018
Følgende uttakskriterier er gjeldende for uttak av Norges tropp til EM Luftvåpen i
Ungarn 16-26.02.18. Det konkurreres i øvelsene 10 meter luftpistol, luftrifle og viltmål,
både kvinner og menn, junior og senior.
I bunnen legges generelle uttakskriterier gjeldende for alle grener i sesongen 2018.
Disse uttakskriteriene finnes på skyting.no. Viktigst er følgende overhengende punkter:
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.

Spesifisering av uttakskriterier for EM Luftvåpen 2018
Rifle
Uttak av skyttere i øvelsene 10 meter luftrifle for kvinner junior, menn junior, kvinner
senior og menn senior + lagkonkurranser.
Samme uttaksstevner og uttakskriterier for kvinner og menn, junior og senior. Fire
stevner gjennomføres over to helger. Samlet poengsum av de tre beste resultat er
grunnlag for rangering.
Det er aktuelt å ta ut inntil tre utøvere til hver øvelse + deltagelse i lagkonkurranser.
Uttak til lag i lagkonkurranser gjøres etter en vurdering.
Hvis skytterne innfrir de overhengende kriterier nevnt først i dette dokumentet, er de to
best rangerte skyttere sammenlagt i hver øvelse direkte kvalifisert til EM. Hvis ikke står
sportssjef, iht generelle uttaksregler, fritt til å ta ut utøvere på laget uavhengig av
rangering, hvis dette er aktuelt.
Eventuelt tredje skytter på laget i hver øvelse i EM blir tatt ut på bakgrunn av både
rangering i uttaksstevner og en skjønnsmessig vurdering. Dette gjøres av sportssjef i
dialog med landslagstrener. Det gir blant annet åpning for at utøvere som ikke innehar
individuell internasjonal kvalitet likevel kan tas ut for å supplere et lag som samlet
innehar dette.
Skjønnsmessig vurdering av tredje skytter gir også åpning for at skyttere som ikke
fullfører uttaksstevner av ulike årsaker kan være aktuelle for EM, men dette skal kun
være unntaksvis, se for øvrig generelle uttaksregler.

Det er satt opp vurderingskrav for EM Luft 2018. Skyttere bør skyte dette resultatet
minimum en gang i uttaksstevnene, eller flere ganger tett opp mot vurderingskravet for
å være aktuelle for årets EM. Men skjønnsmessig vurdering kan altså gi plass, også hvis
man ikke har levert i henhold til dette. Vurderingskrav for 2018 er likt med poengsum
for å være Topp 20 i forrige EM Luftvåpen (Maribor 2017).
Vurderingskrav
Kvinner junior
Menn junior
Kvinner senior
Menn senior

412,2 poeng
618,9 poeng
414,3 poeng
623,3 poeng

Uttaksstevner
25.11.17
Fredrikstad Open
26.11.17
Fredrikstad Open
09.12.17
Meråker
10.12.17
Meråker
Uttak
Sportssjef offentliggjør uttak på skyting.no senest 15.12.17.
Spørsmål i forkant av eller kommentarer til uttakskriterier og uttak kan rettes til
sportssjef Tor Idar Aune på mail eller mobil. Eventuelle klager på uttak kan kun rettes
skriftlig til sportssjef på mail. Landslagstrenere har ikke ansvar for å kommentere eller
besvare slike henvendelser, alt skal rettes til sportssjef.

Ullevål 09.10.17
Tor Idar Aune
Sportssjef
Norges Skytterforbund
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tori@skyting.no

