EM Luftvåpen 2019

EM Luftvåpen 2019 arrangeres i Osijek i Kroatia i tidsrommet 1625.03.19. Det konkurreres i øvelsene 10 meter luftpistol, luftrifle og
viltmål, både kvinner og menn, junior og senior. Siste frist for
påmelding er 14.02.19.
Generelle uttakskriterier

I bunnen legges generelle uttakskriterier gjeldende for alle grener i sesongen 2019.
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

Sportssjef gjør endelig uttak med bakgrunn i uttakskriterier. Alle uttak må først
godkjennes av Toppidrettskomiteen (TIK) før de offentliggjøres. TIKs oppgave er å sikre
at alle oppgitte uttakskriterier følges ved uttak.

Uttakskriterier RIFLE SENIOR
Uttak av skyttere i øvelsene 10 meter luftrifle for kvinner senior og menn senior + mixed
team og lagkonkurranser.
Det er aktuelt å ta ut inntil tre utøvere til hver øvelse + deltagelse i lagkonkurranser.
Uttak til lag i 10 meter mixed team gjøres etter en vurdering, tett opp mot mesterskapet.
Forhåndsuttak
I henhold til vedtatte generelle uttakskriterier er følgende rifleskyttere forhåndsuttatt til
EM Luftvåpen 2019:
10 meter luftrifle menn
10 meter luftrifle kvinner

Henrik Larsen og Endre Hagelund
Jenny Stene og Jeanette Hegg Duestad

Øvrige skyttere kjemper om en ledig plass på laget i både kvinner og menn senior.

Vurderingskrav
Det er satt opp vurderingskrav for EM Luft 2019. Skyttere skal skyte dette resultatet
minimum en gang i Kisen Open. Vurderingskrav for 2019 er likt med poengsum for å
være Topp 20 i forrige EM Luftvåpen (Györ 2018).
Vurderingskrav
Kvinner senior
Menn senior

623,2 poeng
624,5 poeng

Uttaksstevne
11-13.01.19

Kisen Open

2 konkurranser m/finaler

Rangering etter Kisen Open beregnes ut i fra resultater i både kvalifisering og finale i de
to stevner sammenlagt. Poengsum fra kvalifisering + egen poengberegning fra finale gir
samlet poengsum. Seier i finale gir 4 poeng, andreplass 3,5 poeng og videre ned til 0,5
poeng for åttendeplass i finalen.
Den best rangerte skytter sammenlagt i hver øvelse er direkte kvalifisert til EM. Hvis
best rangerte skytter allerede er forhåndsuttatt eller ikke innfrir de generelle
uttakskriterier, eller ikke skyter over vurderingskrav, står sportssjef fritt til å ta ut
utøver på laget basert på en skjønnsmessig vurdering.
Ved en slik skjønnsmessig vurdering vektlegges satsing, resultater i 2018 og 2019,
rangering i uttaksstevnet og komposisjon av laget. Dette gjøres av sportssjef i dialog
med landslagstrener. Skjønnsmessig vurdering av tredje skytter gir også åpning for at
skyttere som ikke fullfører uttaksstevnet av ulike årsaker kan være aktuelle for EM, men
dette skal kun være unntaksvis, se for øvrig generelle uttaksregler.
Uttak
Sportssjef offentliggjør uttak på skyting.no senest 18.01.18.
Spørsmål 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.
--

Uttakskriterier RIFLE JUNIOR

Uttak av skyttere i øvelsene 10 meter luftrifle for kvinner junior og menn junior + mixed
team og lagkonkurranser.
Det er aktuelt å ta ut inntil tre utøvere til hver øvelse + deltagelse i lagkonkurranser.
Uttak til lag i 10 meter mixed team gjøres etter en vurdering, tett opp mot mesterskapet.
Vurderingskrav
Det er satt opp vurderingskrav for EM Luft 2019. Skyttere skal skyte dette resultatet
minimum en gang i Kisen Open. Vurderingskrav for 2019 er likt med poengsum for å
være Topp 20 i forrige EM Luftvåpen (Györ 2018).

Vurderingskrav
Kvinner junior
Menn junior

620,7 poeng
618,1 poeng

Uttaksstevne
11-13.01.19

Kisen Open

2 konkurranser

Rangering etter Kisen Open beregnes ut i fra resultater i både kvalifisering og finale i de
to stevner sammenlagt. Poengsum fra kvalifisering + egen poengberegning fra finale gir
samlet poengsum. Seier i finale gir 4 poeng, andreplass 3,5 poeng og videre ned til 0,5
poeng for åttendeplass i finalen.
De to best rangerte skyttere sammenlagt i hver øvelse er direkte kvalifisert til EM. Hvis
en eller to av disse best rangerte skyttere ikke innfrir de generelle uttakskriterier, eller
ikke skyter over vurderingskrav, står sportssjef fritt til å ta ut utøvere på laget basert på
en skjønnsmessig vurdering.
Ved en slik skjønnsmessig vurdering vektlegges satsing, resultater i 2018 og 2019,
rangering i uttaksstevnet og komposisjon av laget. Dette gjøres av sportssjef i dialog
med landslagstrener.
Tredje skytter på laget tas ut basert på samme skjønnsmessige vurdering. Det
vektlegges satsing, resultater i 2018 og 2019, rangering i uttaksstevnet og komposisjon
av laget. Dette gjøres av sportssjef i dialog med landslagstrener.
Skjønnsmessig vurdering av tredje skytter gir også åpning for at skyttere som ikke
fullfører uttaksstevnet av ulike årsaker kan være aktuelle for EM, men dette skal kun
være unntaksvis, se for øvrig generelle uttaksregler.
Uttak
Sportssjef offentliggjør uttak på skyting.no senest 18.01.18.
Spørsmål 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.
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