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SW E D IS H C AN O E F E D ER A TI ON

Uttagningsregler för landslag i kanotslalom tävlingssäsongen 2019
Uttagningsreglerna anger vad som gäller för att en aktiv ska bli uttagen till landslagsaktivitet i
kanotslalom.
Av uttagningsreglerna framgår även vad som gäller för anmälningar till internationella tävlingar
samt deltagande på internationella tävlingar där landslag inte deltar.
Ett landslag är en grupp av aktiva och ledare som har till uppgift att representera Sverige och
Svenska kanotförbundet vid till exempel en internationell tävling. En landslagsaktivitet är
uppvisning, läger, träning, tävling etc inom ramen för landslagsverksamheten. Med
landslagsverksamhet avses allt som har med landslagen att göra inom SKF:s och RF:s ramar
inkluderande planering, genomförande, uppföljning, kommunikation med mera.

1. Förutsättningar för uttagning
För att bli uttagen till landslagsaktivitet ska den aktive uppfylla ”Villkor för deltagande i landslag”,
se avsnitt 5.
Uttagning består av följande delar.
1. Kvalificering
2. Rankingtävlingar och ranking av de aktiva
3. Uttagning till landslagsaktivitet
Aktiv som har ambition att delta i något landslag ska anmäla detta genom att fylla i
anmälningsblankett för deltagande i rankingtävling. Blanketten ska vara ifylld och insänd
senast 28 februari 2019 eller i undantagsfall i god tid innan första rankingtävlingen.
Anmälningsblanketten hittar du här: https://goo.gl/forms/wZ2RzK589MJajZXg1

2. Kvalificering
Kvalificeringar gäller för den klass i vilken den aktive tävlar. En aktiv kan delta i flera klasser men
måste då normalt kvalificera sig i respektive klass för att kunna bli uttagen.

Seniorer
För att vara kvalificerad för uttagning till seniorlandslaget ska den aktive:
- under året fylla lägst 17 år.
- den aktive ska uppfylla de formella kraven att kunna medverka i olympiska spelen för Sverige.
- från och med 1 januari 2018 och fram till och med sista rankingtävlingen 2019 vid två (2)
tillfällen på internationell tävling av lägst nivå 3* nått ett tävlingsresultat där den aktives
totaltid jämfört med vinnaren i aktuell klass är lika med eller bättre än den procentsats som
framgår av följande.
SENIORER:

K1H - 113 %; K1D - 119 %; C1H - 117 %; C1D - 125 %; C2X - 135 %.
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Om kval respektive semifinal/final genomförs på olika banor vid en tävling, räknas det som två
olika tävlingar enligt följande.
- Om den aktive avancerade till semifinal efter första kvalåket räknas den aktives resultat mot
den som vann det första kvalåket.
- Om den aktive också tävlar i andra kvalåket räknas det som är mest fördelaktigt för den aktive
enligt följande:
- Den aktives resultat från första kvalåket jämfört med vinnaren i det första kvalåket
eller
- den aktives bästa resultat jämfört med den bästa av vinnartiderna från kvalåk 1 och
kvalåk 2.
- Om den aktiv avancerat till semifinal, och eventuellt också final, räknas den aktives bästa
resultat (procentsats) från semifinal eller från final.
De resultat som ska användas i ovanstående beräkningar är totaltid, det vill säga paddeltid
inklusive islag.
* Men internationell tävling av lägst nivå 3 avses internationell tävling med ICF-status
(världsranking, världscup, VM) eller mästerskapsstatus enlig ECA (EM).

U23
För att vara kvalificerad för uttagning till U23-landslaget ska den aktive:
- under året fylla lägst 17 år och högst 23 år.
- uppvisat en förmåga att vara bland de bästa i landet i sin klass.
- uppvisat en förmåga att kunna paddla obehindrat i vatten med en svårighetsgrad 3-4 eller i en
slalombana som i delar har denna svårighetsgrad.
- i stort uppnå kraven enligt kanotförbundets utvecklingstrappa för slalom när det gäller
”Träning och tävling”, ”Uppföljning – Färdighet – Utbildning” samt ”Kapacitetsmål” och för de
delar som inte uppnås kunna uppvisa en plan för att uppnå kraven.
Du hittar utvecklingstrappan här: http://www.kanot.com/Grenar/Kanotslalom/Elit/Landslag/

Juniorer
För att vara kvalificerad för uttagning till juniorlandslaget ska den aktive:
- under året fylla lägst 15 år och högst 18 år.
- uppvisat förmåga att vara bland de bästa i landet i sin klass.
- uppvisat en förmåga att kunna paddla obehindrat i vatten med en svårighetsgrad 3-4 eller i en
slalombana som i delar har denna svårighetsgrad.
- i stort uppnå kraven enligt kanotförbundets utvecklingstrappa för slalom när det gäller
”Träning och tävling”, ”Uppföljning – Färdighet – Utbildning” samt ”Kapacitetsmål”, och för de
delar som inte uppnås kunna uppvisa en plan för att uppnå kraven.
Du hittar utvecklingstrappan här: http://www.kanot.com/Grenar/Kanotslalom/Elit/Landslag/
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3. Rankingtävlingar och ranking av de aktiva
Ranking gäller för den klass i vilken den aktive tävlar. En aktiv kan delta i flera klasser men måste
då normalt bli rankad i respektive klass för att kunna bli uttagen.

Rankingtävlingar för seniorer
Ranking av senioraktiva görs utifrån resultat på följande fyra tävlingar.
- 6-7 april, Pau, kvaltävlingar
- 6-7 april, Pau, finaltävlingar
- 13-14 april, La Seu d’Urgell kvaltävlingar
- 13-14 april, La Seu d’Urgell finaltävlingar
Förutom ovanstående värderas finalplats på EM och de första tre världscuptävlingarna 2019 enligt
vad som framgår av avsnittet Ranking nedan.

Rankingtävlingar för U23 och Juniorer
Ranking av U23- och junioraktiva görs utifrån resultat på följande tre tävlingar.
- Stockholms Ström, 28 april
- Perioden, Nyköping, 4 maj
- Perioden, Nyköping, 5 maj
En aktiv rankas i den åldersgrupp som denne tillhör. Det vill säga som junior upp till och med det
år den aktive fyller 18 år och U23 från 19 till och med 23 år. Undantag från detta kan förekomma
efter beslut av landslagskapten.

Ranking
På respektive rankingtävling får de svenska deltagarna en inbördes placering bland svenskarna.
Placering baseras på slutresultatet på tävlingen. Poäng delas ut per tävling enligt följande.
Vinst ger 0 poäng, tvåan får 2 poäng, trean får 3 poäng osv. Om en aktiv inte deltar i en
rankingtävling får den aktive en poäng mer än sista svenska deltagaren på den tävlingen.
För seniorer beräknas den aktives sammanlagda poäng som summan från de tre (3) bästa
rankingtävlingarna. För U23 och juniorer räknas de två (2) bästa resultaten från
rankingtävlingarna. Den aktive med lägst sammanlagda poäng får ranking 1, den med näst lägsta
poäng ranking 2 osv.
Om två aktiva får samma sammanlagda poäng, är det den som fått bäst inbördes placering bland
svenskarna på någon av rankingtävlingarna som får högst ranking. Om två aktiva efter detta
fortfarande ligger lika räknas den näst bästa inbördes placeringen på någon av
uttagningstävlingarna. Om två aktiva efter detta fortfarande ligger lika räknas den sammanlagda
poängen på alla uttagningstävlingarna. Om två aktiva efter detta fortfarande ligger lika jämförs
rankingen från föregående års ranking och den som där har bäst ranking får högre ranking i år.
Förutom ovanstående gäller följande tillägg för rankingen av seniorer. En senior som tar sig till
final på EM eller någon av de tre första världscuptävlingarna bli uppflyttad en plats i rankingen,
men blir rankad som lägst trea. Den nya rankingen gäller från första juli.
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4. Uttagning till landslagsaktivitet
Den aktive tas ut till landslagaktivitet med utgångspunkt i följande.
 Ranking av den aktiva.
 Villkor för deltagande i landslag enligt nedan.
 Särskilda omständigheter enligt nedan.
 Förutsättningar för respektive aktivitet framgår av verksamhetsplanen för landslaget i
kanotslalom samt kallelse till aktiviteten.

Lagtävling
I de klasser där svenskt landslag ställer upp med tre kanoter i en kanotklass (K1, C1 eller C2)
kommer ett lag också att anmälas. De som gör bäst individuellt resultat på aktuell tävling deltar i
laget. Om lagtävlingen går innan den individuella tävlingen, deltar de som är högst rankade i laget.
Detta med undantag vid sjukdom och skada eller om ledaren på plats bestämmer annat i samråd
mellan de inblandade.

Särskilda omständigheter
Vid sjukdom eller skada i samband med landslagsaktivitet kan landslagsledningen i samråd med
den aktive bestämma att platsen kan lämnas till annan aktiv.
En aktiv, som på grund av sjukdom*, skadad* eller annan legitim orsak** inte kvalificerat sig eller
kunnat delta på rankingtävling, kan tas ut till landslagsaktivitet. Frånvara ska anmälas till och
godkänts av landslagskaptenen i förväg för att vara giltig. Den aktive ska genom tävlingsresultat
visat att denne har en berättigad plats i laget för att bli uttagen i landslagaktivitet.
En aktiv som visat stora framsteg under året och vid upprepade tillfällen vid tävling eller träning
visat att han/hon har en berättigad plats i laget kan tas ut till landslagsaktivitet.
Vid tillämpning av denna regel för särskilda omständigheter kan uttagningen gå utanför
verksamhetsplanen för landslaget i kanotslalom. Den aktive måste uppfylla Villkor för deltagande i
landslag.
*) Vid sjukdom och skada ska sjukintyg kunna uppvisas vid begäran.
**) Med annan legitim orsak avses till exempel trängande familjeskäl i samband med sjukdom
eller olycksfall som kräver den aktives omedelbara närvaro.
Uttagning
Landslagskaptenen tar normalt ut aktiva till landslagsaktivitet. I fall där särskilda omständigheter
eller villkor för deltagande i landslag ska tillämpas tas aktiva till landslagsaktivitet ut av en
kommitté som tillsätts av verksamhetsansvarig för kanotslalom.

5. Villkor för deltagande i landslag
För att vara aktuell för deltagande i landslagsaktivitet, måste den aktive ha visat i ord och handling
att denne efterlever SKF:s Värdegrund inklusive Uppförandekod för landslagsverksamhet.
Ett giltigt avtal mellan den aktive och SKF ska finnas för att den aktive ska få delta i
landslagsaktivitet. Observera att ett nytt avtal ska tecknas för säsongen 2019. Tidigare avtal gäller
inte för säsongen 2019. Om den aktiv är under 18 år krävs målsmans underskrift. Avtalet ska vara
undertecknat och SKF tillhanda senast 30 april 2019, i undantagsfall innan den första
landslagsaktiviteten. Avtal aktiva hittar du här:
Länk till avtal kommer att uppdateras när avtalet är klart.
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6. Utvecklingstrupp
Inom ramen för landslagsverksamheten kan aktiva tas ut i utvecklingstrupp. Vilka aktiviteter och
vilket stöd som kan ges till aktiv i utvecklingstruppen framgår av verksamhetsplanen för
landslaget. Uttagning till utvecklingstruppen baseras på resultat från föregående år, utveckling
och resultat under innevarande år samt individuella ambitionerna med träning och tävling.

7. Deltagande på internationella tävlingar
Vilka tävlingar som svenskt landslag kommer att delta i framgår av verksamhetsplanen för
kanotslalom.

Deltagande på internationella tävlingar där landslag inte deltar
Den aktive ska anmäla deltagande till SKF vid alla typer av internationella tävlingar samt erhålla
sanktion (tillstånd från SKF) för att få delta på dessa tävlingar.
SKF sköter anmälan till internationella tävlingar av nivå 3 eller högre.
Aktiv som önskar delta i internationell tävling av nivå 2 och 3, det vill säga världsranking- eller
världscuptävling, där svenskt landslag inte deltar ska anmäla detta via formuläret nedan. På
internationella tävlingar där svenskt landslag inte deltar, och där det är begränsat antal aktiva från
varje land som får starta, har aktiv med högst ranking företräde vid anmälan.
OBS: Anmälan ska vara gjord senast 30 dagar innan tävlingen.
Anmälan till internationell tävling nivå 2-3 hittar du här:
https://goo.gl/forms/Ibu1JcDdGWKGLbc52
Anmälan till övriga internationella tävling görs till: info@kanot.com
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