KRITERIER FÖR UTTAGNINGAR
2017 – 2018
HASTIGHET
Seniorer - Juniorer
SENIORER
Svenskt deltagande
Svenska Skridskoförbundet har för avsikt att delta vid världscuper och mästerskap
under säsongen under förutsättningen att det gynnar laget och/eller de aktivas
prestation och utveckling.

Världscuper
Tilldelade kvotplatser för världscup 1, 2, 3 och 4.
Damer 500 – 1000 – 1500 – 3000 m 1 plats
Herrar 500 – 1000 1 plats och på 1500 - 5000/10000 2 platser
För masstart kan vi starta med max 2 aktiva per kön som har klarat ISU’s kvaltider.
Tilldelade kvotplatser för världscup 5:
Damer 2 platser på alla distanser
Herrar 2 platser på 500 och 1000 m och 3 platser på 1500 och 5000 m.
Europa
Världscup 1-4 är OS kval-tävling och kvaltävlingar till Europamästerskapen.
Världscup 5 är kvaltävling till Sprint-VM och till Allround VM.
• Världscup 1 i Heerenveen, Nederländerna (OS och EM kval)
• Världscup 2 i Stavanger, Norge (OS-kval och EM kval)
• Världscup 5 i Erfurt, Tyskland (Kval till Sprint och Allround VM)
USA och Canada
• Världscup 3 i Calgary, Canada (OS och EM kval)
• Världscup 4 i Salt Lake City, USA (OS och EM kval)
.
Världscupfinal
Världscupfinalen i Minsk bygger på kvalificering genom säsongens
världscuptävlingar och bygger på ranking.

Uttagningsnivåer uppsatta av Svenska Skridskoförbundet
För att ges möjlighet till deltagande i världscupen har vi valt att följa en
uttagningsmodell som baseras på nivåer A och B. Respektive nivå beskrivs nedan.
Nivå A
Under nivå A klassas aktiva som har potential att nå Grupp A i världscupen under
säsongen.
Följande rikttider anges nedan för A-grupp nivå.
Höglandsbanor: Salt Lake City, Calgary och Urumqi, Kina
Damer
Herrar
500m
39,00
500m
35,50
1000m
1,18,00
1000m
1,09,00
1500m
1,57,00
1500m
1,45,50
3000m
4,10,00
5000m
6,20,00
5000m
xxx
10000m
xxx
Låglandsbanor: Europa och Asien
Damer
500m
39,50
1000m
1,19,50
1500m
2,01,00
3000m
4,17,00
5000m
xxxx

Herrar
500m
1000m
1500m
5000m
10000m

35,80
1,11,00
1,49,00
6,30,00
xxxx

Nivå B
Under nivå B klassas aktiva som har blivit uttagen av Svenska Skridskoförbundet,
uppnått ISU´s kvaltider med god marginal och att man anser att deltagande ska
gynna laget och/eller den aktives utveckling.

Sista observationsdatum
Sista observationsdatum innebär att resultat granskas fram till angivet datum. Om det
är jämt mellan aktiva granskas:
• vart dom har tävlat
• vilken nivå av tävling
• om dom har tävlat på samma tävling så tittar vi på inbördes möten

Världscup 1 och 2 Heerenveen
För att bli uttagen till världscup 1 och 2 görs en samlad bedömning utifrån resultat
gjorda fram till den 22 oktober. Resultat från säsongen 2016-2017 kommer också att
bedömas vid denna uttagning.
Världscup 3 och 4 Calgary och Salt Lake City
För att bli uttagen till världscup 3 och 4 görs en samlad bedömning utifrån resultat
gjorda fram till den 12 november.

Världscup 5 Erfurt
För att bli uttagen till världscup 5 görs en samlad bedömning utifrån resultat gjorda
fram till den 7.januari. Världscup 5 är en kvaltävling som ligger till grund för
uttagning till VM sprint och allround
Världscupfinal
För att bli uttagen till världscupfinalen krävs att man finns med på ISU´s lista över de
20 bäst placerade i världscupsrankingen för individuella distanser. För masstarten
krävs att man är placerad bland de 28 bästa i världscupsrankingen och för lagtempo
krävs att man är bland de 6 bästa i världscupsrankingen.
Mer information kring ISU´s uppsatta regelsystem för Världscupen 2017-2018 går
att läsa i Communication 2112 ISU Word Cup Speed Skating.

Mästerskap
Under säsongen arrangeras följande mästerskap:
• Europamästerskapen (EM) i Kolomna, Ryssland 5-7 januari 2018
• Olympiska spelen (OS): PyeongChang, Rep of Korea, 9-12 februari
• Sprint-VM: Changchun, 3-4 mars
• Allround-VM: Amsterdam, Nederländerna, 9-11 mars
Europamästerskap (EM)
EM är en distanstävling och ingen sammanlagd tävling. Kvalificeringsplatser
allokeras baserat endast på ranking från världscuperna 1-4.
För att bli aktuell för uttagning till EM måste den aktive uppnå ISU’s kvaltider och
kvala in enligt ISU kvalificeringsregler. ISU har ännu ej publicerat kvaltiderna.
För EM enkelt distanser har ISU satt följande kvaltider:
Damer
Herrar
500 m
500 m
1000 m
1000 m
Damer
3000 m

Herrar
3000 m

Första tiden gäller för låglandsbanor och andra tiden gäller höglandsbanor
Uttagningen baseras på en samlad bedömning från tider och placeringar gjorda under
världscup 1 och 4 samt tider gjorda fram till den 11 december.
Olympiska spelen (OS)
Uttagningen till OS baseras på resultat och placeringar gjorda under världscup 1, 2, 3
och 4. Kvotplatser tilldelas respektive nation i enlighet med de specifika OS
kvalreglerna (se separat dokument). SOK i samarbete med SSF gör sedan uttagning
till OS i enlighet med de specifika uttagningskriterierna som är upprättat mellan SSF
och SOK (se separat dokument).

Världsmästerskap Sprint
Uttagningen till Sprint-VM görs enligt ISU´s uppsatta regler där 16 platser för herrar
respektive 15 för kvinnor redan är allokerade genom Sprint-VM 2017. Resterande
platser för damer respektive herrar avgörs på en sprintkombination i samband med
Världscup 5 i Erfurt. Totalt får 28 åkare för respektive kön delta på Sprint-VM.
För att ha möjlighet att bli uttagen till Sprint-VM måste den aktive först uppnått
följande kvaltider: ISU har ännu inte publicerat kvaltider.
Damer
500m
1000m

Herrar
500m
1000m

Första tiden gäller för låglandsbanor och andra tiden gäller höglandsbanor
Världsmästerskapen Allround
Uttagningen till Allround-VM görs enligt ISU´s uppsatta regler där 10 platser för
damer och 11 platser för herrar redan är avklarade genom Allround-VM 2017.
Resterande 14 platser för damer och 13 platser för herrar avgörs i samband med
Världscup 5 i Erfurt. Totalt får 24 åkare för respektive kön delta på Allround-VM.
För att få delta på Allround-VM måste den aktive uppnått följande kvaltider: ISU har
ännu inte publicerat kvaltider
Damer
Herrar
3000m 4,28,00 alternativt 4,24,00
5000m 6,52,00 alternativt 6,48,00
Första tiden gäller för låglandsbanor och andra tiden gäller höglandsbanor
Samtliga regler för uttagningsproceduren till internationella mästerskap kan läsas i
ISU Communication No 2103 - Entry ISU Championships 2018

Junior och Neo senior
Generell beskrivning och tolkning av ISU´s uppsatta regler för världscupen och
internationella mästerskap för juniorer samt ”Neo senior” finns i ISU
communication 2109.
Svenskt deltagande
Svenska Skridskoförbundet har för avsikt att delta på
• JVC
• JVC för Neo Senior
• JVM
med ett lag under förutsättning att det gynnar laget och/eller de aktivas prestation och
utveckling. Målet med deltagande är att förbereda talangfulla ungdomar att utvecklas
mot en långsiktig seniorelit.

ISU’s kvaltider för junior världscupen
Damer
JVC 1-2 JVC final Herrar
500m
45,0
42,5
500m
1000m
1.30,0
1.25,0
1000m
1500m
2.20,0
2.12,0
1500m
3000m
5.00,0
4.45,0
3000m

JVC 1-2
41,0
1.22,0
2.07,0
4.25,0

JVC final
38,5
1.16,0
1.58,0
4.15,0

För att vara aktuell för uttagning att representera Svenska Skridskoförbundet ska de
aktiva först klara av ISU´s uppsatta kvaltider. För världscup 1 och 2 ska den aktiva
vara på nivå som är väl under ISU grundläggande kvaltider det vill säga i närheten av
Junior VC final kvaltiderna.
För världscupfinalerna gäller ISU’s kvaltider för junior VC finalen eller aktiva som
har tagit världscuppoäng under pågående säsong. Till grund för Junior VM ligger
ISU’s kvaltider för uttagning tillsammans med en samlad bedömning av åkarens
utveckling under säsongen. Följande rikttider är även de kvaltider som ISU har satt
för deltagande på junior VM.
Kvaltider för deltagande på junior VM: ISU har ännu inte publicerat kvaltider
Damer
Herrar
500m
500m
1000m
1000m
1500m
1500m
3000m
5000m/3000m

För Internationell tävling for Neo-seniors gäller följande kvaltider satta av ISU:
Dessa kvaltider gäller för alla tre deltävlingar.
Damer
Herrar
500m
42,5
500m
37,5
1000m
1.25,0
1000m
1.15,0
1500m
2.11,5
1500m
1.56,5
3000m
4.43,00
3000m
4.08,0

För att kunna tillgodoräkna sig en uppsatt kvaltid måste den aktive gjort ett godkänt
resultat i samband med en uppsatt ISU tävling, internationellt mästerskap eller ett
nationellt mästerskap mellan perioden 1:a juli 2016 till sista anmälningsdag inför en
uppsatt världscup.
Sista observationsdatum
Sista observationsdatum innebär att resultat granskas fram till angivet datum. Om det
är jämt mellan aktiva granskas:
• vart dom har tävlat
• vilken nivå av tävling
• om dom har tävlat på samma tävling så tittar vi även på inbördes möten.

Juniorvärldscuper och Neo senior internationelle tävlingar
JVC 1 Inzell samt Neo senior internationell
För att bli uttagen till JVC 1 görs en samlad bedömning resultat gjorda fram till
5.nov. Resultat från säsongen 2016 - 2017 kommer också att bedömas i uttagningen.
JVC 2 Innsbruck, samt Neo Senior Internationell
För att bli uttagen till JVC 2 görs en samlad bedömning av resultat gjorda fram till
30 december
JVC 3/Final Salt Lake City samt Neo senior internationell
För att bli uttagen till JVC 3 görs en samlad bedömning av resultat gjorda fram till
30 januari. För att bli uttagen krävs ISU’s kvaltider för junior VC finalen, se pkt1.
Maximalt får varje nation delta med 8 aktiva av respektive kön dvs totalt 16 aktiva
fördelat på junior och neo-senior. På individuella distanser får varje nation starta med
max 3 aktiva förutom på Masstart där kvoten är max 2 aktiva per nation. För
lagtempo och team sprint får varje nation ställa upp med 1 lag för respektive kön.
Junior VM Salt Lake City
För att bli uttagen till JVM görs en samlad bedömning av resultat gjorda fram till 30
januari. För deltagande krävs att den aktive klarat uppsatta kvaltider och blivit
uttagen av Svenska Skridskoförbundet.

Gällande uttagningen till JVM får maximalt 5 åkare per nation och respektive kön
delta. På individuella distanser får varje nation delta med 5 åkare på 500 meter och
på Masstart max 2 aktive per nation för respektive kön. Övriga distanser kan varje
nation starta med 4 aktiva. För lagtempo och team sprint får varje nation ställa upp
med 1 lag för respektive kön.

Ungdom
Ungdomslandskampen
Ungdomslandskampen 2018 arrangeras i Seinäjoki Finland. Datumet för
landskampen är den 24-25 februari.
Klasserna för ungdomslandskampen är, Junior B och C, (14-16år). 4st åkare per klass
tas ut till tävlingen, totalt 16 åkare.
För att vara aktuell till uttagning för ungdomslandskampen görs en samlad
bedömning utifrån följande krav:
• deltagande på Ungdoms-SM
• deltagande på junior SM
• deltagande på minst en nationell tävling,
Förslag på nationella tävlingar:
• Novemberlöpet,Trollhättan,
• Gärdehovs pokalen, Sundsvall,
• Stockholm Trophy, Stockholm,
• Vikingloppet, Västerås
Uttagningen meddelas efter USM

Information
För ytterligare information om uttagningskriterier kontakta:
Idrottskoordinator: Bent-Erik Brenden
bent-erik.brenden@skridsko.se

Mer information om i ISU:s regler kring internationella mästerskap och
världscuper kan man hitta i följande ISU communications.
ISU Communication 2112 – ISU World Cup Speedskating 2017/2018
ISU Communication 2109 – ISU Junior World Cup Speed Skating 2017/2018,
including International competitions for ”NEO-seniors”.
ISU Communication 2103 – ISU Speedskating Championships 2018,
ISU Communication 2038 – Safety measures and racing rules Mass start Races at
ISU Speed Skating Events
http://www.isu.org/en/speed-skating/calendar-of-events
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