Uttagningskriterier för seniorervärldscup och
seniormästerskap 2012-2013
Generella principer
För deltagande på Essent ISU World Cup och internationella mästerskap 2012-2013
krävs att den aktive har klarat de uppsatt kvaltiderna för respektive distans.
Kvaltiderna är satta av ISU och det är Mattias Hadders och Svenska
Skridskoförbundet´s elitråd som gör uttagningarna. Om de svenska startplatserna
räcker till de som har klarat kvaltiderna behövs inga vidare kval. I det fall där det
ser ut att finnas ett behov av ytterligare kval finns sista observationstävlingar
uppsatta. Vid varje uttagning kommer hänsyn till tidigare resultat att tas. För ISU´s
kvaltider och övriga information för de olika tävlingarna se ISU Communications
1752 World cup speedskating.
Dessa uttagningskriterier kan vid behov komma att kompletteras eller förtydligas
inför eller under säsongen. Alla uttagningar kommer att presenteras på SSF:s
hemsida så fort de är klara. Alla uttagningar till en tävling kommer inte
nödvändigtvis att presenteras samtidigt. Beroende på hur säsongen utvecklar sig så
kommer någon åkare komma att få klartecken tidigare än andra.

VC 1-3
De som klarat ISU:s kvaltider före 4:e november kommer att kunna deltaga.
Uttagningslopp kommer att arrangeras på de distanser där det behövs. Plats för
eventuella uttagningslopp är 3-4:e november i Inzell.




VC 1, 16-18/11: Herenveen, Damer & Herrar, Alla distanser
VC 2, 24-25/11: Kolomna, Damer & Herrar, Medel/Långdistans
VC 3, 1-2/12: Astana, Damer & Herrar, Medel/Långdistans

EM Heerenveen
För att vara aktuell för EM ska man ha klarat ISU:s kvaltid på godkänd tävling före
den 16 december. Sista observationstävling Allround-SM i Stockholm 29-30
december. Ambitionen är att fylla de kvoter SSF har fått tilldelat. Datum för EM:
12-13/1.

VC 4-5
Till världscup 4 och 5 kommer i dagsläget inga aktiva att skickas.



VC 4, 8-9/12: Nagano, Damer & Herrar, Sprint
VC 5, 15-16/12, Harbin, Damer & Herrar, Sprint

VC 6
För att vara aktuell för VC 6 ska man ha klarat ISU:s kvaltid på godkänd tävling
före den 6 januari och kvalat in till Sprint-VM. Likaså kommer en samlad
bedömning att göras utefter de aktuella åkarnas resultat samt prestationer på
internationella tävlingar.


VC 6, 19-20/1: Calgary, Damer & Herrar, Sprint

Sprint-VM Salt Lake City
För att vara aktuell för VM ska man ha klarat ISU:s kvaltider på godkänd tävling
före den 6:e januari. Likaså kommer en samlad bedömning att göras utefter de
aktuella åkarnas resultat samt prestationer på internationella tävlingar. Datum: 2627/1

VC 7
Uttagning görs efter en samlad bedömning av säsongens resultat.


VC 7, 9-10/2: Inzell, Damer & Herrar, Medel/Långdistans

Allround-VM Hamar
Startplatsen för respektive dam och herrklass kan max bli 1 per klass. Kvotplatsen
baseras på resultaten från EM. Kvalar Sverige in med 1 plats kommer en samlad
bedömning att göras fram till den 3:e februari. Tidigare deltagande och prestationer
på VC & EM under säsongen väger till en tung fördel för en eventuell startplats på
VM. Datum: 16-17/2.

VC 8
Uttagning görs efter en samlad bedömning av säsongens resultat.


VC 8, 1-3/3, Erfurt: Damer & Herrar, Alla distanser

VC-final
Personliga kvalplatser.


VC-final, 8-10/3: Heerenveen, Damer & Herrar, Alla distanser

Distans-VM Sochi
Personliga kvalplatser.


Distans-VM, 21-24/3: Sochi, Damer & Herrar, Alla distanser

För ytterligare information, kontakta
Mattias Hadders
Idrottskoordinator/Landslagstränare
mattias.hadders@skridsko.rf.se

