“Road to the world champs”
Utifrån inställda tävlingar under året kommer här en guide för vad som gäller
uttagningsmässigt till VM i Pitesti, Rumänien 30/9 – 4/10

Tidigare uttagningskriterier gäller, men uttagningstävlingar/testlopp 2021 har reviderats
enligt nedan, för olika klasser. Uttagning för VM kan ske löpande i olika klasser och distanser,
men senast 14/9.
Inriktningen är att ha 10-12 uttagna aktiva med till VM (junior och senior).

Testlopp 22/7 – för seniorherrar (och möjlighet till träningsdagar)
Det är högre nivå och fler seniorherrar i svensk kanotmaraton på länge, varvid ett extra
uttagningsmoment behövs. Seniorherrar bjuds därför in till uttagningsgrundande testlopp
den 22/7 i Nyköping eller Jönköping. Under dagen genomförs testlopp i K2. Efter testloppen
tas NM-besättningar ut för seniorherrar. För de som önskar arrangeras träningsdagar 2324/7 i samband med testloppsdagen.

Öppna NM i maraton, Silkeborg 6-8/7
Till öppna NM i maraton tas en svensk seniortrupp ut, som representerar landslaget. NM bör
prioriteras för uttagning till K1 och K2 senior. Det är öppet för ej uttagna och juniorer att
delta som klubbrepresentanter. Redan efter NM tas en till två VM-besättningar ut i
seniorklass i dam och herr.

Seniorer och U23 - Herrar
•
•
•
•

Inbjudningslopp – Shorttrack, K2 5000, K1 20km
Jönköpingsregattan – K2 5000m
SM – K1 5000m
Inbjudningslopp, Jönköping eller Nyköping 22/7 (prio för K2-uttagning)

•
•
•

Maraton-NM – Shorttrack, K1 och K2 maraton (prio för senior- och K2-uttagning)
Höstregattan – K1 5000m
Maraton-SM – Shorttrack och K1 maraton

Tävlingar som kan stärka upp en uttagning: Sprint-NM – K1 och K2 5000m och andra
långlopp där konkurrensen värderas högt.

Seniorer och U23 – Damer
•
•
•
•
•
•

Inbjudningslopp – Shorttrack, K2 5000, K1 20km
Jönköpingsregattan – K2 5000m
SM – K1 5000m
Maraton-NM – Shorttrack, K1 och K2 maraton (prio för senior- och K2-uttagning)
Höstregattan – K1 eller K2 5000m
Maraton-SM – Shorttrack och K1 maraton (prio för K1-uttagning)

Tävlingar som kan stärka upp en uttagning: Sprint-NM – K1 och K2 5000m och andra
långlopp där konkurrensen värderas högt.

Juniorer
•
•
•
•
•

Jönköpingsregattan – K2 5000m
Tolvenregattan – K1 5000m
SM – K1 5000m
Höstregattan – K1 eller K2 5000m
Maraton-SM – Shorttrack och K1 maraton

Tävlingar som kan stärka upp en uttagning: Maraton-NM – Shorttrack, K1 och K2 maraton,
Sprint-NM – K1 och K2 5000m, andra långlopp där konkurrensen värderas högt.

/ Danny Hallmén, Förbundskapten i maraton

