Udtagelsesregler til World Cup 2018
Verdensklasse- og eliteatleter
Verdensklasseatleter og eliteatleter i Dansk Skytte Union- og Team Danmarks elitesatsning
udtages af sportschefen og landstræneren på baggrund af den enkelte atlets udviklingsplan.
Atleter som indgår i denne gruppe har førsteprioritet til World Cups. Omkostninger ved
elitegruppens deltagelse i World Cups dækkes af Dansk Skytte Union og Team Danmark.
Øvrige udtagelser
Udtagelse til World Cup på Team Danmark/sektion/klub/egen regning er muligt, hvis atleten har
opfyldt de resultatmæssige krav og har vist et udviklingspotentiale. Atleten skal have skudt
gældende kvalifikationsresultat minimum 2 gange (se tabel nedenfor) på en udtagelsesskydning
eller ved en international konkurrence (på ISSF’s og/eller ESC’s kalender). Resultater tæller 12
måneder tilbage fra den officielle ankomstdag ved den pågældende World Cup.
Disciplin
Riffel 10 m herrer
Riffel 3x40 skud herre
Riffel 3x20 skud dame
Riffel 10 m dame
Pistol 10 m dame
Pistol 10 m herre
Silhuetpistol herre
Sportspistol dame
Skeet herre
Trap herre
Skeet dame
Trap dame

Point
622,0
1159
577/1154
415/622
379/570
576
576
576
119
118
66/110
66/110

Et krav for deltagelse på World Cup er, at atleten har deltaget på DM i respektive disciplin samt
ved en international konkurrence (på ISSF’s/ESC’s kalender) inden for de seneste 12 måneder –
gældende fra ankomstdagen ved den respektive World Cup.
Udtagelsen er betinget af, at atleten deltager i elitegruppens samlede program for respektive
World Cup og indgår på holdet på lige fod med de øvrige atleter i elitegruppen. Dette indebærer,
at atleten lever som en atlet i elitegruppen og i øvrigt er indstillet på at bidrage til såvel sin egen
som holdets præstation under konkurrencen.
Atleter, som ikke indgår i elitesatsningen, der ønsker at konkurrere ved en World Cup, skal
meddele dette til sportschefen senest 2 måneder inden ankomstdagen til den respektive World
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Cup. Det er sportschefen og landstræneren, som udtager det endelige hold. Dette sker på
baggrund af tilmeldinger fra atleter, der har skudt over ovenstående kvalifikationsresultat.
Atleter som indgår i Dansk Skytte Union og Team Danmarks elitesatsning har prioritet til World
Cups, da disse laver en langsigtet satsning mod OL i Tokyo 2020. Unge atleter op til 24 år, kan vi
være noget mere fleksible med udtagelseskravet, hvis de satser langsigtet og har en god
udviklingsplan for at nå sine mål om at komme i elitesatsningen i fremtiden. De har også prioritet
til disse World Cups.
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