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Styrdokument och uttagningsregler för Viltmålsskyttar from 2014 –
Ska ses som en hjälp till skyttarna och viktigt notera att poängen ska vara som riktmärke inom sitt härad.
Riktpunkt för att komma ifråga till EM och VM tävlingar är att skytten ska bedömas ha god chans att placera sig
bland de åtta bästa. I grenar med få deltagare på internationella mästerskap som tex damjuniorer och herrjuniorer har vi satt kvalgränsen mitt emellan vad som har krävts för en topp tre plats.
Viltmål 10 m regelbundna
Viltmål 10m mix/bland

574 poäng

Viltmål 10 m Dam regelbundna
Viltmål 10 m Dam mix/bland

370 poäng
369 poäng

Viltmål 10 m Herrjunior regelbundna
Viltmål 10 m Herrjunior mix/bland

552 poäng
364 poäng

Viltmål 10 m Damjunior regelbundna
Viltmål 10 m Damjunior mix/bland

346 poäng
348 poäng

Viltmål 50 m regelbundna
Viltmål 50 m mix/bland

586 poäng
389 poäng

Viltmål 50 m Herrjunior regelbundna
Viltmål 50 m Herrjunior mix/bland

572 poäng
377 poäng

382 poäng

Därutöver ska följande krav vara uppfyllda
• Individuell utvecklingsplan
• Träningsredovisning ska göras kontinuerligt till ansvarig
• Deltagit i samtliga C-tester
Vi vill förtydliga att man inte automatiskt är uttagen till ett mästerskap för att man klarat kvalgränsen en gång,
utan att 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 C-tester och tävlingar. Stor hänsyn läggs vid sektionens elitsatsning där bland annat resultat från deltagande på internationella tävling, som bedöms ha hög kvalitet, kommer att vägas in vid uttagningen av landslag.
Vi vill också förtydliga att vi, där skytt som är i utveckling och visar att de satsar långsiktigt, kan vara något mer
flexibla när det gäller uttagningskraven.
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