Uttagningsregler för Trap, Dubbeltrap och Skeet 2016
Kvalgränser för deltagande på EM och WC 2016: Riktpunkt för att komma ifråga till EM och WC är att
skytten skall bedömas ha god chans att placera sig bland de åtta bästa.
Trap Herrar 119 (95/100)
Trap Damer 68 (89/100)
Dubbeltrap Herrar 138
Skeet Herrar 120
Skeet Damer 69
Trap Herrjuniorer 113 (91/100)
Trap Damjunior 63 (84/100)
Dubbeltrap Herrjunior 129
Skeet Herrjunior 117
Skeet Damjunior 64
Vi vill förtydliga att man inte automatiskt är uttagen till ett mästerskap för att man klarat kvalgränsen
en gång, det gäller för er skyttar att hålla en hög resultatnivå under hela säsongen. Ju fler resultat man
gör över och i närheten av kvalgränsen desto bättre.
De som ansvarar för uttagning till större tävlingar kommer att väga in ytterligare faktorer än de rena
resultaten från rankingtävlingarna. Stor hänsyn läggs vid sektionens elitsatsning där bland annat resultat från deltagande på internationell tävling, som bedöms ha hög kvalitet, kommer att vägas in vid
uttagningen av landslag. Man skall också kunna uppvisa en seriös säsongsplan och träningsredovisning. Dessa ska delges förbundskapten eller grenledaren löpande.
Vi vill också förtydliga att vi för skytt som är i utveckling, eller som tillhör SOK:s utmanarsatsning eller
har topp/talangstöd och därmed visar att de satsar långsiktigt, kan vara något mer flexibla när det
gäller uttagningskraven.
Övrigt angående World cup.
Om någon vill delta på egen bekostnad i WC skall dialog föras med förbundskapten och sportchef
senast två månader innan respektive världscup. För att klartecken ska beviljas måste vi se att du har
kapacitet att skjuta de resultat som krävs för en hygglig placering samt att en seriös satsning görs.
Med andra ord bör man omgående kontakta förbundskaptenen och diskutera eventuella starter i
Världscuper innevarade säsong
Övrigt angående EM
Uttagningen till Europamästerskapen kommer att ske senast den 1 juni.
Det är därför viktigt att man visar god form och ambition redan på första landslagstestet och gärna att
man har några resultat från internationella tävlingar att visa när uttagningen sker.
Nordiska mästerskapen.
Uttagning till nordiska mästerskapen i Trollhättan/Skepplanda kommer att ske sista veckan i juli.
Denna uttagning kommer att gå helt efter rankinglistan. Detta gäller för skeet och trap.
Ranking Olympisk Trap.
Landslagstesterna (LLT) skjuts som 100 skottstävlingar. De 3 högsta resultaten från dessa tävlingar,
under innevarande år, ligger till grund till Sverigerankingen. Om internationell tävling sammanfaller
med LLT får resultatet av de 100 första duvorna på en 125 skottstävling räknas till skyttes rankingresultat medan på en 200 skottstävling räknas som två tester till skyttens rankingresultat. En förutsättning för detta är att grenledaren blivit informerad om deltagande.
Ranking Skeet.
Rankingen grundas på Svenskt Mästerskap och ett antal Landslagstest. Dessa tävlingar ligger till
grund för Sverigerankingen där resultaten som uppnås i grundomgången (125 duvor i herrklasserna
och de 75 första duvorna i damklasserna) används till rankingpoängen. Resultat som uppnås på internationell tävling, vid eller omkring samma tidpunkt som rankingtävling, räknas in i listan under förutsättning att grenledaren blivit informerad om deltagande. Av resultaten som uppnåtts vid de 4 senaste
av ovan nämnda tävlingar, används de 3 högsta till aktuell rankingpoäng.
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