SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Uttagningskriterier för Senior- och U23-landslag inom sprint 2015
ÖVERGRIPANDE
a.) Aktiva till U23 och eller Senior ska nominera sig själva till laget (nominering innebär att
man visar att man satsar på att ta en plats i ett landslag) på bifogad blankett.
Ansökan/nominering ska skickas eller lämnas in senast den 9 maj 2015 09:00 till Head
Coach eller U23 Coach.
En aktiv som väljer att inte nominera sig är inte aktuell för landslagsuppdrag.
b.) Aktiva som blir uttagna till ett eller flera landslagsuppdrag men sedan (efter uttagning
och bokning är klara) tackar nej utan giltig orsak blir återbetalningsskyldiga för de
eventuella merkostnader som kan förekomma.
c.) Aktiva bör vara delaktiga i sports science program när och om det önskas av Head
Coach
d.) Lag som skickas på internationella tävling förväntas att kunna ta minst en B Final plats
på OS distanser, och topp placering på icke OS distanser.
e.) Uttagningskriterier kan komma att förändras, eller vidareutvecklas under säsongens gång.
f.) Egenavgifter kan förkomma i samband med landslagsuppdrag
DEFINITIONER
a) ”Truppen”: Aktiva i denna trupp kan bli aktuella för ”Teamet”
b) ”Teamet”: Teamet är det landslag som ska tävla i tävlingar benämnda 1) och/eller 2)
c) Uttagningskommittéen (Selectionkommittee) är en grupp av personer inom SKF som
har ett ansvar att plocka ut landslag. Gruppen består av Head Coach (HC) och Elite
Kommittee (EK), och Team Manager (TM )
d) Elite Kommittén kommer att annonsera ut laget (truppen /teamet). Frågor, synpunkter
och klagomål kan skickas till eller alternativt diskuteras med Elite Kommittén.
INTERNATIONELLA TÄVLINGAR
Internationella mästerskap där SKF Senior-landslag inom Sprint ska vara representerade under
2015 är:
1.) ICF Senior-VM, Milan, Italien
2.) ECA Senior-EM

Internationella mästerskap där SKF U23-landslag inom Sprint ska vara representerade under
2015 är:
1.) ICF U23-VM
2.) ECA U23-EM
Andra internationella tävlingar där SKF planerar att deltaga med aktiva från Senior- och/eller
U23- landslaget inom sprint är:

3.)
4.)
5.)
6.)

ICF World Cup 2
ICF World Cup 3
European Olympic Games (EOG) (SOK uttagning)
Andra tävlingar som bestäms av Selektionskommittéen

En aktiv kan bli uttagen att representera SKF på en eller flera av de ovanstående tävlingarna.

SVENSKA UTTAGNINGSTÄVLINGAR 2015

a.) Nyköping 9-10 Maj 2015
b.) Hofors 6-7 Juni 2015 (Dock ej aktiva uttagna till EOG)
c.) SM (extra uttagnings tävling i K1 vid behöv)
d.) Höstregattan, Jönköping 26-27 september 2015

UTTAGNINGAR UNDER 2015
1.
A.) Uttagning till ”Truppen för WC 2och/eller WC 3” kommer att baseras på resultat från
2014, höstläger 2014 och vårläger 2015, samt uttagningstävlingar i Sverige 2015.
B.) Uttagning till ”EM och EOG” kommer att baseras på resultat från 2014, höstläger 2014,
vårläger 2015.
C.) Uttagning till ”Teamet”: aktiva som har varit uttagna i ”Truppen” kan komma att tas ut
till ”Teamet”. Under särskilda omständigheter kan detta komma att ändras och det
hanteras från fall till fall.
D.) Uttagning av ”Teamet” till U23 VM och U23 EM baseras på resultat från 2014, vårläger
2014, uttagningstävlingar i Sverige 2015 samt resultat på Världscuper 2015.
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E.) Uttagning av ”Teamet” till Senior VM baseras på resultat från 2014, höstläger 2014,
vårläger 2015, uttagningstävlingar i Sverige 2015 samt resultat från internationella
tävlingar 2015
F.) Planen är att ett lag till U23 EM blir bara de aktiva som vi tror kommer kunna att ta en
topplacering.
G.) Till VM kommer vi att försöka, i första hand, att fylla alla OS distanser (OS kval)
H.) Till U23 VM har vi budgeterad för 14 aktiva (Junior plus Senior). Så om det blir 7 U23+
7 Junior eller annat kombination, men planerad max antal är 14 aktiva.
2. Att vinna en distans på uttagningstävlingarna i Sverige garanterar inte att den aktive får
köra den distansen på internationell tävling, inte heller att hon/han blir automatisk
uttagen till ”truppen”/”teamet” nämnd under ”Internationella tävlingar”
3. Testlopp eller särskilda uttagningstillfällen kan komma att genomföras i syfte att
underlätta uttagningar

UTTAGNINGSKRITERIER 2015
Nedan följande kriterier ligger som grund för uttagning till landslagsuppdrag inom sprint.
Olika faktorer kan ha olika mycket vikt vid en uttagning. Denna bedömning av de olika
faktorerna görs av Selektionskommittéen.
a.

Aktiva måste tävla på den distans som de vill bli uttagna på.

a. För att kunna bli uttagen till K4 1000 m herrar måste den aktive tävla på distanserna K1
1000 m och K1 500 m, då detta ger en mer fullständig bild av den aktives möjlighet att
lyckas på ovan nämnda distans.
a. För att kunna bli uttagen på K4 500 m damer måste den aktiva både tävla på distansen
K1 200 m och på K1 500 m, då detta ger en mer fullständig bild av den aktivas möjlighet
att lyckas på ovan nämnda distans.
b. Under uttagningstävlingar i Sverige: Målet är att undvika att ha ”Testlopp” utan
besättningslopp ska ske i det ordinarie tävlingsprogrammet.
OBS! Detta medför att klubbar som har aktiva som vill satsa på K2 och K4 bör ta med
sig besättningskanoter till Uttagningstävlingar i Sverige.
Vid dessa besättningslopp sätter Selektionskommittéen ihop de besättningar som de vill
se köra. Utöver de av kommittéen ihopsatta besättningar, får aktiva själva ta ansvar för
att sätta ihop besättningar med varandra efter eget önskemål.
c. Rankingslista baserade på de svenska uttagningstävlingarna kommer att föras. På
rankinglistan rankas de aktiva jämfört med andra aktiva (ranking till B-final). Bara H22,
D22 rankas.
d. Bastidsmodell (base time performance) kan komma att användas om det råder en
osäkerhet vid uttagning mellan två individer/aktiva.
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Detta är baserat på den snabbaste tiden i finalen gällande ett särskilt lopp. Bastidsmodell
kan komma att användas för att underlätta fastställandet av aktivas prestationsnivå.
En andel av den fasta tidsprestanda för varje idrottsman/besättning kommer att
beräknas vid behov enligt följande:
Bas tidsprestanda: Vinnande tid 1:55.5, Bas Tid = 60+55,5 = 115,5 sekunder.
Aktiva aktuella resultat: 2:05.0 = 125 sekunder
Andel av bas tid: (115.5/125) * 100 = 92,4%
Därför procent bakom vinnaren (bas tid) = 7,6%

e. En aktiv ska ha en individuell målsättning och visa att hon/han strävar mot den på ett
genomtänkt och målmedvetet sätt. Den aktiva ska även visa att hon/han är väl förberedd
för landslagsuppdrag genom att vara vältränad och väl förberedd.
f.

Vind och andra faktorer kan påverka uttagningen.

g. Andra faktorer som Selektionskommittéen anser relevanta i sammanhanget kan påverka
uttagningen.
h. Med avhopp från ”Truppen” alternativt från ”Teamet”, kan den näst bästa bli uttagen.
i.

Om Selektionskommittéen anser att en eller flera aktiva inte presterar kan den eller de
personerna riskera att inte bli uttagna..

j.

Uttagning till fler distanser kan hända. Om/när detta blir aktuellt kommer
Uttagningskommittéen ta i beaktning om den aktive har tillräckligt med erfarenhet samt
om han/hon är tillräckligt förberedd och tränad för att prestera på hög nivå på fler än en
distans.

k. Uttagning till höstläger 2015 och vårläger 2016 kommer att baseras på säsong 2014 och
2015
l.

Aktiva kan bli uttagna till landslagsaktiviteter som ett led i deras utveckling.

FÖRTYDLIGANDE KRING UTTAGNINGAR:
Uttagningskriterier för 200 m kajak herrar landslagstrupp
Upp till 6 aktiva kan bli uttagna till ”Truppen till tävlingarna 1) och 2)”.
De aktiva kommer att tävla i en eller flera av distanserna K1 200m, K2 200 m samt ev (om
Selektionskommittéen ser ett mervärde i detta) Stafett K1 4x200. K4 200m?
Aktiva från 200 m kajak Herrar landslagtrupp kan även bli uttagna att köra K2 500 m och K4 1000m.
Uttagning för 1000m kajak herrar landslagstrupp
Upp till 8 stycken kan bli uttagna i ”Truppen till tävlingarna benämnda 1) och 2)”.
De aktiva kommer att tävla på en eller flera av distanserna K1 1000m, K2 1000m, K4 1000m.
Aktiva från 1000m herrar landslagstrupp kan även bli uttagna att köra K1, 500, K2 500, K1 5000m.
Uttagning till 200m och 500m kajak dam landslagstrupp
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Upp till 10 aktiva kan bli uttagna till ”Truppen till tävlingarna 1) och 2)”.
De aktiva kommer att tävla på en eller flera av distanserna K1 200m, K1 500m, K2 500m, K4 500m,.
Aktiva från 200m och 500m dam landslag kan även bli uttagna att köra K2 200, K4 200m K1 1000m, K2
1000, K1 5000m
Om Uttagningskommittéen ser ett mervärde i det kan de aktiva även få köra K4 200
Uttagning till canadensare dam och herr:
Upp till 4 stycken kan bli uttagna till ”Truppen” att tävla för SKF.
De aktiva kommer tävla på en eller flera av distanserna C1W 200m, C2W 200m, C1M 200m, C1M
1000m.
Då vi tidigare inte haft så många tävlande i denna klass, måste de aktiva som vill satsa och tävla i dessa klasser,
visa att de håller en hög internationell kapacitet alternativt bedöms ha potential att uppnå det
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