Svenska Triathlonförbundet

Kvalkriterier och tävlingar för svenska landslaget på
kortdistans 2018
Svensk Triathlon 2020
Svenska Triathlonförbundet och dess medlemsföreningar arbetade under hösten 2016 fram ett
styrdokument och en strategi mot 2020. Strategin gäller för all verksamhet och godkändes på
årsmötet 2017. Dokumentet anger ambitionsnivå och riktning samt leder oss mot 2020 och framåt.

Vision för svensk triathlon 2020
Svensk triathlon – världens bästa!

Mål för elitverksamheten
2020 ska Svensk Triathlon
• Vinna medaljer på internationella mästerskap (dam och herr)
• Ha sju elitmiljöer (NIU, RIG, RIU, NEC) *
• Sex aktiva på topp-100 på ITU-rankingen
*NIU = Nationellt godkänd idrottsutbildning, RIG = Riksidrottsgymnasium, RIU = Riksidrottsuniversitet,
NEC = Nationellt Elitcentra

Uttagningskriterier för 2018
Svenska Triathlonförbundet (STF) kommer under 2018 att ta ut landslag för seniorer, U23, junior
och ungdomar. Landslaget ska bestå av våra bästa utövare med målet att nå världstoppen eller med
en möjlighet att vara med i toppen som ungdom, junior, U23 och senior. För att bli uttagen och få
ekonomiskt stöd, så ska du ha klarat kvalkriterierna för simning och löpning. Tiderna ska vara
officiella tävlingsresultat från en simtävling eller löptävling. Det är totaltiden som räknas, vilket
innebär att du som aktiv kan bli uttagen om du är 10 respektive 15 sekunder över på ett av kraven
om du har 10 respektive 15 sekunders marginal i det andra kravet. För att vara berättigad till
landslagstöd så krävs det att du prioriterar förbundets landslagsaktiviteter, testhelger och att du
kommunicerar en tydlig målsättning och tävlingsplanering. Kommunikationen sker med vår
sportchef (angela.fox@svensktriathlon.org) och alla uttagningar görs av elitkommittén.
Exempel ungdom
En ungdom kan missa ett kval med 10 sekunder om det andra är minst 10 sekunder under
kvalgränsen.
Ex. 1 ungdom (damer): Simning 400 frisim 5.20 + Löpning 3 km 11.35 = Totaltid 16.55 = KVAL!
Ex. 2 ungdom (damer): Simning 400 frisim 05.00 + Löpning 3 km på 11.55 = Totaltid 16.55 = KVAL!
Exempel junior
En junior kan missa ett kval med 15 sekunder om det andra är minst 15 sekunder under
kvalgränsen.
Exempel 1 junior (herrar): Simning 800 frisim 9.45 + Löpning 5 km 16.15 = Totaltid 26,00 = KVAL!
Exempel 2 junior (herrar): Simning 800 frisim 09.30 + Löpning 5 km 16.30 = Totaltid 26,00 = KVAL!
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U23 och Seniorer
För U23 och seniorer gäller samma principer som för juniorer. Det är totaltiden som räknas och
minst ett utav kvalkriterierna måste vara uppfyllda på 800 frisim eller 5 km löpning. Har du
sprungit på en bra tid på ett kontrollmätt 10 km lopp, så kan du skicka in din tid för validering.
Förbundet kommer även att arrangera utvecklingshelger där det finns möjlighet till testlopp i
simning och löpning. Kvalperioden gäller från 1 september 2017 till respektive brytdatum för varje
tävling under 2018. Utöver kvaltiderna kan du även kvalificera dig på internationella resultat.
Kvaltider för 2018:
Kvaltider för svenska landslaget i triathlon 2018
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Datum för läger, tävlingar och utvecklingshelger 2018
28-29/10

Utvecklingshelg

Linköping

15-17/12

Träningshelg / Testhelg

Malmö

18/1-1/2

Elitläger (uttagning, 8 platser)

Playitas

16-18/2

Utvecklingshelg / Testhelg

Stockholm

17-18/2

Go the distance (400 frisim, 800 frisim)

Stockholm

26/2-12/3

Elitläger (uttagning, 8 platser)

Playitas

26-29/4

Utvecklingshelg (tors-sön)

Ort meddelas senare

27-29/4

Testhelg

Ort meddelas senare
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Senior
För senior krävs det att du som aktiv har konkurrerat i elitfältet på SM minst ett år innan
internationellt deltagande. Din målsättningsplan ska vara inskickad till elitkommittén och du ska ha
som långsiktigt mål att konkurrera i toppen internationellt.
Kravspecifikationer
För att bli uttagen utan någon egenavgift ska minst ett krav av simning och löpning vara uppfyllt.
Det är totaltiden som räknas, vilket innebär att du som aktiv kan bli uttagen även om du är 15
sekunder över på ett av kraven om du har 15 sekunders marginal i det andra kravet. Tiderna ska
vara officiella tävlingsresultat från en simtävling eller löptävling som är kontrollmätt. Utöver det
har du möjlighet att kvala på någon av STF:s testhelger. Förbundsstöd utgår till de tävlingar som är
uppsatta i STF:s internationella tävlingskalender och i den mån vår elitbudget för 2018 räcker till.
(Beslut om 2018 års budget kommer först i januari.) För att vara berättigad till landslagsstöd krävs
att du prioriterar förbundets landslagsaktiviteter, testhelger och att du kommunicerar en tydlig
målsättning och tävlingsplanering. Kommunikationen sker med vår sportchef
(angela.fox@svensktriathlon.org) och alla uttagningar görs av elitkommittén.
Du kan även bli uttagen på internationella meriter från 1 september 2017-1 september 2018:
•
•
•
•
•

Kvalifikation genom officiella tävlingsresultat eller resultat från STF:s testhelger
Topp 5 på en Europacup (max 2 % efter vinnaren)
Topp 10 på WTS-tävling (VM-serietävling) (max 4 % efter vinnaren)
Topp 10 på World Cup (max 3 % efter vinnaren)
Topp 20 på VM, EM, U23 EM eller U23 VM

Uttagning mot en egenavgift
Till vissa tävlingar kan du bli uttagen mot en egenavgift om du anses ha möjlighet att konkurrera,
men inte klarat kvaltiderna eller har några internationella resultat. Uttagning mot en egenavgift
gäller endast på STF:s internationella tävlingar inom Europa.
För 2018 gäller följande egenavgifter:
Internationell tävling i Sverige: 1000 kr
Internationell tävling i Norden: 2000 kr
Internationell tävling i Europa: 3000 kr
Tävling med en 100 % egenfinansiering
Som senior kan du även få beviljat att starta och bekosta tävlingar på egen hand. Förfrågan om en
anmälan görs då till angela.fox@svensktriathlon.org minst 40 dagar innan start. För att få tävla
krävs det att du har konkurrerat i toppen på SM minst ett år innan internationellt deltagande och
att din ansökan blir beviljad av elitkommittén.
World Triathlon Series (WTS)
Startplatser till WTS baseras på ITU-poäng. Anmälan görs senast 33 dagar före start, då den aktive
sätts upp på waitlist. 32 dagar innan tävlingen görs startlistan av ITU. Elitkommittén tar ut aktiva
som är aktuella för WTS och för att bli uttagen krävs att du har internationella meriter eller att du
klarat kvaltiderna för 2018.
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EM Senior
Antalet startplatser avgörs utifrån rankingen och poäng på ITU/ETU-listan. Har vi möjlighet att ha
med ett stafettlag så kan en fjärde lagmedlem tas ut även om kvalkriterierna inte är uppfyllda.
VM (WTS-finalen)
Antalet platser avgörs på WTS-ranking (poäng) och ITU-ranking (poäng). Endast aktiva som har
möjlighet att konkurrera om en topp 20-placering kommer tas ut.
Student-VM
Vi har möjlighet att anmäla max sex tjejer och sex killar individuellt och tre lag med två killar och
två tjejer. Elitkommittén tar ut de aktiva och förbundet står för anmälningsavgiften. För att bli
uttagen måste inte kvaltiderna vara uppfyllda, men vi kommer endast ta ut de som vi anser är
konkurrenskraftiga för student-VM. Kostnader för resa, boende och andra utgifter bekostas av de
aktiva. Du som aktiv kan bli uttagen på tävlingsresultat eller testresultat på STF:s testhelger utifrån
resultat på 800 frisim och 5 km löpning eller baserat på internationella resultat. För att ha
möjlighet att bli uttagen, skicka in din intresseanmälan senast 28 februari 2018 på mail till
angela.fox@svensktriathlon.org. Dina tävlings- eller testresultat måste vi ha senast 29/4 2018.
För mer information om tävlingen, besök http://wuctrikalmar2018.com/index.html

Svenska Triathlonförbundets internationella tävlingskalender för senior 2018
Datum

Tävling

Plats

19-20 juli EM (Sprint)
4-5 aug

European Cup (Sprint)

9-11 aug

EM (Olympisk) + Stafett
Student VM (19-25 år) +
Stafett

Augusti

12-16 sep VM

Antal
platser

Tartu (EST)
Malmö
(SWE)
Glasgow
(GBR)
Kalmar
Gold Coast
(AUS)

Kvaltider
JA (29/4)
JA (29/4)
JA (29/4)

12

Uttagning

ITU poäng

JA (29/7)

6-7 okt
European Cup (OS)
Huelva (ESP)
JA (29/7)
En fullständig tävlingskalender och antal platser presenteras inom kort.

Kvaltävling
Klarat kvaltiderna alt. Internationella
resultat
Svenska Cupen, internationella
resultat, kvaltider
Klarat kvaltiderna alt. Internationella
resultat
Uttagning av elitkommittén
Klarat kvaltiderna alt. Internationella
resultat
Klarat kvaltiderna alt. Internationella
resultat

U23
För att tävla i U23 ska du vara mellan 18 och 23 år (född mellan 2000 och 1995). Som aktiv ska du
ha konkurrerat i toppen av elitfältet på SM/JSM minst ett år innan internationellt deltagande.
Kravspecifikationer
För att vara berättigad till landslagsstöd krävs att du prioriterar förbundets landslagsaktiviteter
och testhelger samt att du kommunicerar en tydlig målsättning och tävlingsplanering.
Kommunikationen sker med vår sportchef (angela.fox@svensktriathlon.org) och alla uttagningar
görs av elitkommittén. För att bli uttagen utan egenavgift ska minst ett krav av simning och löpning
vara uppfyllt. Det är totaltiden som räknas, vilket innebär att du som aktiv kan bli uttagen även om
du är 15 sekunder över på ett av kraven om du har 15 sekunders marginal i det andra kravet.
Tiderna ska vara officiella tävlingsresultat från en simtävling eller löptävling som är kontrollmätt.
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Utöver det har du möjlighet att kvala på någon av STF:s testhelger. Förbundsstöd utgår till de
tävlingar som är uppsatta i STF:s internationella tävlingskalender och i den mån vår elitbudget för
2018 räcker till. (Beslut om budget tas i januari 2018.)
Du kan även bli uttagen på internationella meriter från 1 september 2017-1 september 2018:
•
•
•
•

Kvalifikation genom officiella tävlingsresultat eller resultat från STF:s testhelger
Topp 5 på Europacup (max 4 % efter vinnaren)
Topp 3 på en Junior Europacup (max 2 % efter vinnaren)
Topp 20 på World Cup, VM-serien eller U23 VM

Uttagning mot en egenavgift
Till vissa tävlingar kan du bli uttagen mot en egenavgift om du anses ha möjlighet att konkurrera
men inte klarat kvaltiderna eller har några internationella resultat. Uttagning mot en egenavgift
gäller endast på STF:s internationella tävlingar inom Europa.
För 2018 gäller följande egenavgifter:
Internationell tävling i Sverige: 1000 kr
Internationell tävling i Norden: 2000 kr
Internationell tävling i Europa: 3000 kr
U23 EM
Sverige har två nationsplatser till detta mästerskap. För att bli uttagen U23 EM ska den aktive ha
internationella resultat och möjlighet att ta en topp 20-placering.
U23 VM
Sverige har två nationsplatser till detta mästerskap. För att bli uttagen ska den aktive ha
internationella resultat från EM, WC eller EC med en topp 20-placering.
Svenska Triathlonförbundets internationella tävlingskalender för U23, 2018
Datum
12-16
september
19-21 oktober

Tävling
U23 VM
U23 EM

Plats
Gold Coast
(AUS)
Eilat (ISR)

Antal platser Kvaltider Kvaltävling
JA (29/4) Kvaltider eller int. resultat
JA (29/4) Kvaltider eller int. resultat

Junior
För att tävla som junior, ska du vara mellan 16 och 19 år (född 2002 till 1999). Som aktiv ska du
konkurrerat i elitfältet på JSM eller USM minst ett år innan internationellt deltagande. Din
målsättningsplan ska vara inskickad till elitkommittén och du ska ha som långsiktigt mål att nå en
internationell elitnivå.
Kravspecifikationer
För att vara berättigad till landslagstöd krävs att du prioriterar förbundets landslagsaktiviteter och
testhelger samt att du kommunicerar en tydlig målsättning och tävlingsplanering.
Kommunikationen sker med vår sportchef (angela.fox@svensktriathlon.org) och alla uttagningar
görs av elitkommittén. För att bli uttagen utan egenavgift ska minst ett krav av simning och löpning
vara uppfyllt. Det är totaltiden som räknas, vilket innebär att du som aktiv kan bli uttagen även om
du är 15 sekunder över på ett av kraven om du har 15 sekunders marginal i det andra kravet.
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Tiderna ska vara officiella tävlingsresultat från en simtävling eller löptävling som är kontrollmätt.
Utöver det har du möjlighet att kvala på någon av STF:s testhelger. Förbundsstöd utgår till de
tävlingar som är uppsatta i STF:s internationella tävlingskalender och i den mån vår elitbudget för
2018 räcker till. (Beslut om budget tas i januari 2018.)
Du kan även bli uttagen på internationella meriter från 1 september 2017-1 september 2018:
• Kvalifikation genom officiella tävlingsresultat eller resultat från STF:s testhelger
• Topp 20 på Junior EM
• Topp 10 på en Europacup
• Topp 5 på en Junior Europacup
Uttagning mot en egenavgift
Till vissa tävlingar kan du bli uttagen mot en egenavgift om du anses ha möjlighet att konkurrera
men inte klarat kvaltiderna eller har några internationella resultat. Uttagning mot egenavgift gäller
endast på STF:s internationella tävlingar inom Europa.
För 2018 gäller följande egenavgifter:
Internationell tävling i Sverige: 1000 kr
Internationell tävling i Norden: 2000 kr
Internationell tävling i Europa: 3000 kr
Junior-EM
Alla nationer i Europa har två platser för herrar och två för damer, men för att bli uttagen måste
testresultaten vara uppfyllda. Har vi möjlighet att ställa upp med ett mixlag så kan vi ta ut en aktiv
extra även om kvalkriterierna inte är 100 % uppfyllda.
Junior-VM
Europa har 36 platser i VM och för att få en nationsplats så måste Sverige ha en topp 36-placering
på Junior EM. En topp 36-placering på EM är en nationsplats och kan ersättas med en annan
deltagare. För deltagande på VM krävs det att vi har konkurrenskraftiga deltagare som kan nå en
topp 20-placering.

Svenska Triathlonförbundets internationella tävlingskalender, Juniorer 2018
Datum

Tävling

Plats

Tartu (EST)
Gold Coast
12-16 sep JVM (sprint)
(AUS)
TBD
Nordiska Mästerskapen TBD

Antal
platser

19-22 juli JEM (Sprint) + Stafett

Kval

Kvaltider Kvaltävling
Kvaltider, Internationella
JA (29/4) resultat, SM
Kval genom placering 1-36 på
JA (29/4) JEM
JA (29/4) TBD

En fullständig tävlingskalender och antal platser presenteras inom kort.

Ungdom
För att tävla som ungdom ska du vara mellan 15 och 17 år (född 2001 till 2003). Som aktiv ska du
ha tävlat på USM eller annan likvärdig tävling innan internationellt deltagande.
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Kravspecifikationer
För att vara berättigad till landslagstöd så krävs det att du prioriterar förbundets
landslagsaktiviteter, testhelger och att du kommunicerar en tydlig målsättning och
tävlingsplanering. Kommunikationen sker med vår sportchef (angela.fox@svensktriathlon.org)
och alla uttagningar görs av elitkommittén. För att bli uttagen utan någon egenavgift, så ska minst
ett krav utav simning och löpning vara uppfyllt. Du kan bli uttagen på officiella tävlingsresultat eller
från STF:s testhelger från 1 september 2017-29 april 2018. För att kvala är det totaltiden som
räknas, vilket innebär att du som aktiv kan bli uttagen även om du är 10 sekunder över på ett av
kraven om du har 10 sekunders marginal i det andra kravet. Tiderna ska vara officiella
tävlingsresultat från en simtävling eller löptävling som är kontrollmätt. Utöver det har du möjlighet
att kvala på någon av STF:s testhelger. Förbundsstöd utgår till de tävlingar som är uppsatta i STF:s
internationella tävlingskalender och i den mån vår elitbudget för 2018 räcker till. (Beslut jan 2018)
Exempel ungdom:
En ungdom kan missa ett kval med 10 sekunder om det andra är minst 10 sekunder under
kvalgränsen.
Kvaltid: Simning 400 frisim 5.20 + Löpning 3 km 11.35 = Totaltid 16.55 = KVAL!
Anna har simmat 400 frisim på 05.00 och sprungit 3 km på 11.55 = Totaltid på 16.55 = KVAL!
Uttagning mot en egenavgift
Till vissa tävlingar kan du bli uttagen mot en egenavgift om du anses ha möjlighet att konkurrera
men inte klarat kvaltiderna eller har några internationella resultat. Uttagning mot en egenavgift
gäller endast på på tävlingar i Norden och Europa.
För 2018 gäller följande egenavgifter:
Internationell tävling i Sverige: 1000 kr
Internationell tävling i Norden: 2000 kr
Internationell tävling i Europa: 3000 kr
Svenska Triathlonförbundets internationella tävlingskalender, ungdom 2018
Antal
platser

Datum

Tävling

Plats

Kvaltider

7-8 juli

Ungdoms-OS Kval

Banyoles (ESP)

JA (29/4)

30 aug-3 sep

Ungdoms-EM + Stafett** Loutraki (GRE)

JA (29/4)

2-20 okt

Ungdoms-OS

Buenos Aires
(BRA)

TBD

Nordiska Mästerskapen

TBD

Kvalade
-

JA (29/4)

Kvaltävling

Svenska Cupen, int.
resultat
Kvalade
TBD

En fullständig tävlingskalender och antal platser presenteras inom kort.

Vid frågor kontakta:
Angela Fox på angela.fox@svensktriathlon.org eller 0708-86 79 19
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