Generelle uttaksregler 2019
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 skyttere som blir
tatt ut har gode rutiner for trening, forberedelser og gjennomføring av konkurranse og
har de riktige holdninger til sporten og laget.
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.
Uttaksstevner/vurderingsstevner benyttes i hovedsak for uttak til World Cup, EM og VM
i regi av ISSF og Shooting Para Sport (tidl. IPC). Egne krav utarbeides i samarbeid med
Olympiatoppen for deltagelse i OL og PL.
Nytt for 2019 er at enkelte utøvere tas ut på forhånd ved presentasjon av
uttakskriterier. Disse utøverne er sikret plass i enkelte konkurranser med
bakgrunn i satsing og resultater i sesongen 2018.
Årsak til dette er todelt. Tidlige konkurranser i februar/mars/april gir liten
mulighet for gjennomføring av uttakskonkurranser før påmeldingsfrist. Samtidig
er det svært viktig å sikre våre beste utøvere en forutsigbar planlegging slik at
disse utøverne får muligheten til maksimal forberedelse til de ulike
konkurranser, for å kjempe om medaljer og kvoteplasser.
Spesifiserte uttakskriterier for det enkelte uttak til konkurranser blir alltid offentliggjort
på våre nettsider. Alle uttakskriterier for alle grener presenteres senest 04.11.18.
Sportssjef gjør endelig uttak med bakgrunn i uttakskriterier. Uttaket er ikke å regne som
offisielt før det er offentliggjort. Hvis ikke nok skyttere til tiltenkt kvote/lag, innfrir
uttakskriteriene i uttaksstevnene, står sportssjef fritt til å ta ut utøvere på laget
uavhengig av rangering og deltakelse i uttaksstevnene.
Skjønn kan benyttes ved uttak ved helt særskilte anledninger, som ved eksempelvis
forfall til uttaksstevner grunnet sykdom, skader, studier, jobb, dødsfall i familien eller
lignende.
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. Avslag på søknad kan også bli gitt hvis
dette kommer i konflikt med planlagt opplegg for eventuelle kvalifiserte skyttere. Vi
åpner ikke for deltagelse på egen regning i internasjonale mesterskap - der har kun
skyttere som kvalifiserer seg mulighet til å delta. Der skal kvalifiserte skyttere
prioriteres ene og alene.
Der uttaksstevner ikke gjennomføres, benyttes skjønn i vurdering om det skal sendes
utøvere til den aktuelle konkurranse. Dette gjelder særlig konkurranser tidlig i
sesongen, der årstiden ikke innbyr til å gjennomføre gode utendørs
uttaksstevner/vurderingsstevner. Da vil prestasjoner sist sesong og aktivitet på
forsesong være avgjørende faktorer ved skjønnsmessig uttak av sportssjef, i dialog med,
landslagstrenere og utøvere.
Ved all bruk av skjønn i de ulike scenarioer ved uttak, vil sportssjef alltid konsultere
Toppidrettskomiteen før endelig uttak og offentliggjøring.
Rangering etter uttaksstevner gjøres offentlig på NSF sine nettsider og/eller FB-sider, så
langt det er mulig. Uttak blir offentliggjort på nettsider og FB. Ved uenighet om uttak kan
klage, kommentarer eller spørsmål sendes sportssjef Tor Idar Aune på mail.
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