Uttagningsregler för slalomlandslagen år 2012
Markkleeberg den 31 mars och 1 april

Regler
1.

För varje aktiv räknas det bästa resultatet från en av de två tävlingarna, mätt i
procent i förhållande till vinnaren i sin klass. Vinner man har man noll %.

2.

Man får vara högst 5 % efter bästa svensk för att ta en plats i A-laget. Undantaget är att
alla aktiva som är bättre än 8 % efter vinnaren i sin klass tas ut.

3.

Procent efter segraren i respektive klasser är direkt jämförbara mellan klasser.

4.

Samtliga som klarar kvalgränserna tas ut, med begränsningarna
att högst tre aktiva kan tas ut i samma klass
att högst en i följande klasser tas till världscuper då Sverige endast får starta
med en kanot: -K1D, C1H, C2H och C1D
att högst tre aktiva tas ut i A-laget

5.

För att kunna ta en plats i A-laget, fordras att man varit högst 11.0 % efter segraren i sin
klass på en internationell topptävling under tidsperioden juni 2011 till senast vid
tävlingarna i Markkleeberg.

Exempel: Bästa resultat:
Paddlare A K1H: 101,9 % av segrarresultat i K1H
Paddlare B K1H: 107,9 % av segrarresultat i K1H
Paddlare C K1H 109,1 % av segrarresultat i K1H
Paddlare D C1: 105,1 % av segrarresultat i C1H
Paddlare E K1D: 107,0 % av segrarresultat i K1D
Resultaten räknas om till procent efter bästa svensk
Resultat:
A: 100 %: Bäst i laget. Uttagen
B: 105,4 %: Uttagen då denne var under 108 % av segrarresultatet
C: 107 %. Ej uttagen. Dels mer än 5 % efter och klarar ej 108 % av segrarresultatet
D: Uttagen
E: Uttagen
U23-lag
De högst fyra bästa U23-aktiva oavsett klass, som är under U23 och högst 125 % av
segrarresultatet i sin klass på uttagningstävlingarna.
Juniorlandslag
De juniorer tas ut till juniorlandslaget som är:
Högst 125 % av segrartiden efter bästa junior
och
högst 5 % efter bästa svenska junior

Tävlingar och läger för slalomlandslagen år 2012
Träningsläger i Augsburg (Tyskland), 9 – 24 april
A-lagsaktiva.
EM i Augsburg (Tyskland), 4-14 maj
A-lagsaktiva.
Världscuptävlingar i Pau (Frankrike) och La Seu D’Urgell (Spanien), 11-24 juni
A-lagsaktiva.
Världscupstävlingar i Prag(Tjeckien) och Bratislava (Slovakien), 24 augusti – 2 september
A-lag samt U23-lag i mån av lediga platser.
U23 EM, 28 augusti – 10 september
U-23 aktiva.
Junior EM, 28 augusti – 10 september
Juniorer.
OS 2012
Om Sverige kvalificerar en OS-plats till London på EM kommer den person i A-laget som
har bäst enskild placering på WC 2 i Pau eller WC 3 i La Seu d'Urgell att nomineras för
deltagande i OS till SOK.

Elitkommittén

