UTTAKSKRITERIER 2018 FOR SENIOR OG U23
Flattvann Sprint prioritere følgende øvelser for Senior og U23 i 2018:
Menn:
• K4 500m
• K2 1000m
• K1 1000m
• K1 5000m
• U23 kan stille på andre distanser
for erfaring

Damer:
• K4 500m
• K2 500m
• K1 500m
• K1 200m
• K1 5000m
• U23 kan stille på andre distanser
for erfaring

NPF har ikke budsjett til å prioritere alle øvelser på VM programmet. Vi har derfor ovenfor
valgt å tydeliggjøre hvilke distanser trener teamet kommer til å prioritere i 2018. Vi mener
det er viktig å ha noen gode 200m padlere for å få frem en bra K4 500m, men har per dags
dato ikke ressurser nok til at K1 200m kan stå som prioritert øvelse for menn. Prioriterte
øvelser blir styrende for ressursbruk og uttak. Eks: K2 500m damer kan bli uttatt til WC selv
om de har dårligere resultater enn K2 1000m damer, som ikke blir tatt ut.

København Spring Regatta (CSR) 20-21 april
CSR blir en viktig regatta for uttak til WC1/WC2 siden NC1 kommer for tett på til å gjøre
uttak innen påmeldingsfristen. For å bli vurdert til følgende båter til WC1/WC2 er det satt
opp hvilke øvelser en må stille på i København
K4 500m Damer:
K1 500m
K2 500m
K4 500m
K2 500m Damer:
K2 500m
K1 500m
K1 500m Damer:
K1 500m
K1 200m Damer:
K1 200m

K4 500m Menn:
K1 500m
K2 1000m eller 500m eller 200m
K4 500m
K2 1000m Menn:
K2 1000m
K1 1000m eller 500m
K1 1000m Menn:
K1 1000m

WC1 Szeged 18-20 mai og WC2 Duisburg 25-27 mai
•
•
•
•

Uttaket blir basert på resultater fra CSR og erfaringer fra trening på vannet i april.
Ved tvilstilfeller kan det bli arrangert testløp på Årungen helgen 28-29 april. Etter 29
april vet vi om NC1 blir uttaksløp for noen utøvere til WC2.
K1 1000m herre og K1 500m/200m damer: De to beste herre og dame padlerne fra
CSR blir tatt ut til å konkurrere i WC1 og WC2
K2 og K4: mannskapet blir valgt ut fra hva landslagstrener mener er den beste
kombinasjonen. Du må konkurrere i K2 på CSR på den distansen du ønsker å padle K2
på i WC.
Lagbåtsammensetninger på de olympiske øvelsene kan bli valgt forskjellig til WC1 og
WC2. En U23 lagbåt kan bli valgt til å konkurrere i WC selv om andre Senior båter er
ranket bedre.

Senior EM Beograd 8-10 juni
•
•
•
•

Potensial til A-finale plass på OL øvelse eller medaljesjanse på annen øvelse.
K1: Utøver med best resultat fra WC1/WC2.
K2/K4: Landslagtrener bestemmer mannskap basert på resultater og erfaring.
EM laget skal være navngitt senest 29 mai

U23 EM Aurunzo 28 juni – 1 juli
•
•
•

Potensial til A-finale plass på OL øvelse eller medaljesjanse på annen øvelse.
Uttaket blir gjort med bakgrunn i resultatene fra WC2, WC1, NC2, NC1 og CSR.
Internasjonale resultater teller mest.
U23 EM laget skal være navngitt senest 12 juni

U23 VM Plovdiv 26-29 juni og Senior VM Montemor 23 – 26 august
•
•
•
•

Potensial til A-finale plass på OL øvelse eller medaljesjanse på annen øvelse
Rett etter Senior EM og etter U23 EM blir hver båt/utøver vurdert i forhold til
oppnådd resultat og potensial i forhold uttakskriteriet for VM. Nye kombinasjoner
kan bli satt sammen.
U23 VM laget skal være navngitt senest 9 juli
Senior VM laget skal være navngitt senest 31 juli

Om utøvere skal kombinere U23 og Senior mesterskap blir vurdert i hvert tilfelle. Utøvers
totalbelastning, utviklingstrapp og målsetting vil være bestemmende, det samme vil NPF’s
resultatmål
K1 5000m Menn:
Som utfordrer må en vise i WC at en er bedre enn Eivind Vold for å padle i EM. Tar utfordrer
medalje i EM blir han uttatt til VM.
Uttak for Senior blir gjort av landslagstrener (Rastislav Kuzel) og sportssjef (Eirik Verås
Larsen)
Uttak for U23 blir gjort av U23 ansvarlig (Lavrans Eikje), landslagstrener og sportssjef

