Uttakskriterier NPF Senior/U23 2017
Hovedprioritering Senior/U23 2017
Bygge et bredere lag for fremtiden, dvs å involvere unge seniorutøvere i seniorlandslagets aktiviteter
og internasjonale konkurranser. Gi unge utøvere erfaringer og muligheter samt å forberede dem på
best mulig måte til senior EM/VM og U23 EM/VM i 2017 og til internasjonale mesterskap i de
kommende årene frem mot OL 2020.
Generelle kriterier
 Ved uttak til internasjonale stevner vil man vurdere stevneprogrammet opp mot deltagelse i
ulike båttyper/distanser, slik at man vil få en optimal løsning for laget og hver enkelt utøver.
 Utøverne må delta i de disipliner de ønsker å bli uttatt til
 Utøvere som aspirerer til å bli uttatt, forventes å delta på alle uttakingsstevner og testløp
som uttakningsansvarlige velger ut, om ikke annet er avtalt.
 Som grunnregel gjelder at muligheten til å bli uttatt til internasjonale stevner er størst hvis
man kjører alle uttakingsstevner. Det er negativt for et uttak å bryte eller gi opp et
uttakningsløp.
 Ved eventuelle skader og sykdommer må hovedtrener senior informasjon om dette så raskt
som mulig.
 Hovedtrener senior kan ta ut K2 og eventuelle K4 kombinasjoner ved uttakingsstevner. Både
nasjonale og internasjonale resultater, samt erfaringer fra treningsøkter danner grunnlag for
en lagbåt kombinasjon.
 Ved tvil som gjelder alle uttak kan det bli arrangert testløp. Ved et slikt tilfelle kan den
oppsatte datoen for uttak forskyves noe frem i tid.
 Ved å bli uttatt til et internasjonalt stevne forplikter utøver seg til å følge treningsplan
bestemt i samråd med hovedtrener senior fra uttaksdato og frem til det aktuelle stevnet.
Dersom utøver bevisst ikke følger treningsplanen en har blitt enig om kan den aktuelle
utøveren bli droppet fra uttaket. I ett slikt tilfelle blir den aktuelle utøveren fakturert for
utgifter som NPF har pådratt seg som følge av påmelding til stevne/reise/opphold etc.
 Utøvere som skal konkurrere internasjonalt må gjennomføre Antidoping Norge sitt program
«Ren Utøver» innen den aktuelle uttaksdatoen dersom man skal være aktuell for å bli tatt ut
 NM K1 er obligatorisk for landslagsutøvere og utøvere som ønsker å bli tatt ut i NPF’s
satsningsgruppe for 2018.
 Uttakningsansvarlig er hovedtrener senior Rastislav Kuzel i samråd med trener U23 Lavrans
Eikje og sportssjef NPF Eirik Verås Larsen
Spesifikke stevner med kriterier
Copenhagen Spring Regatta (CSR) 29-30. april
 Utøvere som ønsker å bli tatt ut til World Cup 2 og World Cup 3 må delta på minimum 2
valgfrie distanser i K1
 Utøvere som ønsker å bli tatt ut til å padle lagbåt under World Cup 2 og World Cup 3 må
delta på minimum 1 distanse i lagbåt
 Utøverne er selv ansvarlige for påmelding, organisering av reise og opphold gjennom
egen klubb (NPF vil stå for påmelding av lagbåtkombinasjoner)
 NPF dekker ingen av kostnadene i forbindelse med CSR
Testhelg Årungen, 15-16. mai
 Utøverne må delta på testløp på de distansene de ønsker å bli tatt ut til å padle under WC2
og WC3 (se liste nedenfor)



Kombinasjonene til testløpene vil bli satt opp av hovedtrener senior Rastislav Kuzel i samråd
med trener U23 Lavrans Eikje og sportssjef Eirik Verås Larsen, basert på resultater fra CSR og
erfaringer fra lagbåtøkter i sesongforberedelsene

WC2 Szeged, Ungarn 26-28. mai og WC3 Beograd, Serbia 02-04. juni
 NPF kan stille med 2 båter pr distanse, dersom NPF velger å stille med 2 båter på en
distanse er det fortrinnsvis med 1 senior og 1 U23 båt
 Uttaket til WC2 og WC3 blir offentliggjort torsdag 18. mai
 Utøverne må vise potensial til å kjempe om en topp 14 plass på den aktuelle distansen
 Utøvere som deltar på WC maraton 27-28. mai er ikke aktuelle for å bli tatt ut til WC3
sprint i Beograd.
 K1 200m: uttak blir gjort med bakgrunn i K1 200m under CSR og K1 200m under testhelg
på Årungen
 K1 500m: uttak blir gjort med bakgrunn i K1 500m under CSR og K1 500m under testhelg
på Årungen
 K1 1000m: uttak blir gjort med bakgrunn i K1 1000m under CSR og K1 1000m under
testhelg på Årungen
 K1 5000m: uttak blir gjort basert på resultater fra 2016 og resultater på tester gjort i
sesongforberedelsene til 2017
 K2 200m: uttak blir gjort med bakgrunn i K2 200m under CSR og K2 200m under testhelg
Årungen
 K2 500m: uttak blir gjort med bakgrunn i K2 500m under CSR og K2 500m under testhelg
Årungen
 K2 1000m: uttak blir gjort med bakgrunn i K2 1000m under CSR og K2 1000m under
testhelg Årungen
 K4 200m: uttak blir gjort med bakgrunn i K1 200m under CSR og K4 200m under testhelg
Årungen
 K4 500m: uttak blir gjort med bakgrunn i K1 200m, K1 500m og lagbåtegenskaper under
CSR og testhelg Årungen
 K4 1000m: uttak blir gjort med bakgrunn i K1 500m, K1 1000m og lagbåtegenskaper
under CSR og testhelg Årungen
NC2 Årungen 17-18. juni
 Utøverne må delta på de løp som danner grunnlag for uttak til EM/VM senior og på de
distansene hvor de ønsker å bli tatt ut (se hvilke distanser som danner grunnlag for uttak på
de forskjellige distansene og båttypene under kriterier til WC)
U23 EM Beograd, Serbia 22-25. juni
 Utøverne må ha vist at de har potensiale til å kjempe om en A-finaleplass på den aktuelle
distansen
 Uttaket blir gjort med utgangspunkt i resultater fra CSR, Testhelg Årungen, WC2, WC3.
Resultater oppnådd nærmest uttaksdatoen samt internasjonale resultater vil bli vektlagt
mest.
 Dersom en U23 utøver blir tatt ut til senior EM for å padle i en lagbåtkombinasjon med en
seniorpadler, så vil U23 padleren være mest aktuell for kun å padle K1 under U23 EM
 Uttaket blir offentliggjort senest 7. juni
Senior EM Plovdiv, Bulgaria 14-16. juli
 200/500/1000m: utøverne må ha vist potensial til å kjempe om en A-finaleplass på den
aktuelle distansen
 K1 5000m: topp 9 plassering under WC2 eller WC3





Uttaket blir gjort med utgangspunkt i resultater fra CSR, Testhelg Årungen, WC2, WC3 og
NC2. Resultater oppnådd nærmest uttaksdatoen og internasjonale resultater vil telle mest
De som blir tatt ut til EM Sprint er ikke aktuelle for maraton EM 30juni-2juli
Uttaket blir offentliggjort mandag 19 juni.

U23 VM Pitesti, Romania 27-30. juli
 A-finaleplass under U23 EM
 Uttaket blir offentliggjort mandag 26. juni.
 Utøvere som deltar i U23 VM er høyst sannsynlig ikke aktuelle for deltakelse på senior VM
Nordisk mesterskap U21 Silkeborg, Danmark 05-06. august
 Utøverne må vise potensiale til å kunne kjempe om medalje
 Uttaket blir gjort med bakgrunn i resultatene fra CSR, NC1, NC2 og NC3. Resultater oppnådd
nærmest uttaksdatoen vil bli vektlagt mest.
 Uttaket blir offentliggjort mandag 26. juni
Senior VM Racice, Tsjekkia 23-27. august
 Utøverne/lagbåtkombinasjonene må ha vist potensial til å kjempe om en topp 14 plass på
den aktuelle distansen
 Siste uttaket blir offentliggjort mandag 31. juli

