Udtagelsesregler for EM/VM i OL-discipliner 2022
1. Generelt
Det er Dansk Skytte Unions sportschef og landstrænere, som udtager senioratleter.
Sektionerne har mulighed for at indstille atleter til sportschefen.
Det er juniorlandstræner/bruttogruppetræner og talentudviklingskoordinator, som udtager
junioratleter. Sektionerne har mulighed for at indstille atleter til
talentudviklingskoordinator.
Resultater fra internationale konkurrencer (ISSF/ESC) som indgår i nedenstående vurdering
må maks. være et år gamle fra officiel ankomstdag til respektive konkurrence som en atlet
skal udtages til.
2. Atleter kan udtages efter følgende punkter:
a. Realistisk top 15
Atleten skal have en god realistisk chance for at placere sig i top 15 ved EM/VM. Det er en
samlet bedømmelse af nedenstående 6 punkter, som ligger til grund for udtagelse:







Resultater fra EM, World cup og ISSF GP-konkurrencer samt resultater fra øvrige
internationale konkurrencer (På ISSF’s og ESC’s kalender)
Resultater fra vurderingskonkurrencer.
Ambitionsniveau, satsningsgrad og træningsbaggrund.
Atletens udviklingskurve. (Resultat samt udvikling fysisk, teknisk, taktisk og mentalt).
Ranglisteresultater i juniorklasse.
Senioratleter skal have konkurreret ved DM samt ved mindst to international
konkurrence på ISSF´s og/eller ESC´s kalender. Junioratleter skal have konkurreret ved
DM.

b. Der kan udtages et hold, hvis der er realistisk chance for en medalje. Holdet udtages på
baggrund af punkterne i 2a.
c. Forhåndsudtagelse:
Verdensklasse- og eliteatleter, har mulighed for at blive forhåndsudtaget.
Verdensklasseatleter er som udgangspunkt atleter eller hold, der har opnået top 8
placeringer eller medaljer ved seneste senior-VM eller OL.
Eliteatleter er atleter eller hold, der har resultatperspektiv til at opnå top 8 placeringer ved

VM/OL og medaljer ved EM.
Det er muligt for sportschefen og landstræneren i samarbejde med elite- og talentudvalgsformanden, at afvige fra gældende regelsæt for senioratleter fx, hvis det vurderes vigtigt
for atletens langsigtede udvikling at atleten bliver/ikke bliver udtaget.
Det er muligt for juniorlandstræneren/bruttogruppetræneren, talentudviklingskoordinator og
sektionen i samarbejde med elite- og talentudvalgsformanden, at afvige fra gældende regelsæt for
junioratleter fx, hvis det vurderes vigtigt for atletens langsigtede udvikling at atleten bliver/ikke
bliver udtaget.
Ovennævnte regelsæt er gældende fra 22. november 2021 til 31. december 2022.
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