Svenska Triathlonförbundet

Kriterier - kval age group EM sprint 2020 i Malmö
Fastställda av förbundsstyrelsen 2019-01-26
Bakgrund
EM 2020 på sprintdistans arrangeras i Malmö 7-9 augusti. Förutom elitklasser dam och herr, arrangeras inom ramen för
mästerskapet europamästerskap för age group (åldersklasser).
Åldersklasserna i dam och herr är:
16-19
20-24
25-29
30-34
35-39 osv.
Sverige har som värdnation 25 platser i alla åldersklasser – både för dam och herr. Exempelvis 25 platser i dam 30-34, och
25 platser i herr 30-34.
I ett antal klasser kommer det att krävas en uttagning och i detta dokument anges de kriterier och förutsättningar som ligger
till grund för kvalificering att representera Sverige som age group på mästerskapet.
Europamästerskapet i age group avgörs med ”non drafting” under cykelmomentet, det vill säga att 10-metersregel gäller
och triathlonstyre är tillåtet.
Kval
Varje age groupklass har 25 platser som tillsätts enlig följande:
A) Kvalet kommer i huvudsak att genomföras under STC-tävlingar 2019, 20 av 25 platser kommer att basera sig på
resultat från 2019.
B)

Ålderskategori – ett års förskjutning: För att alla skall få konkurrera i kvalet med aktiva i rätt ålderskategori per 2020,
sker uttagningen 2019 baserad på en åldersförskjutning på ett år. Det vill säga 2019 sker kval i AG kategorin 20-24
mellan aktiva i åldern 19-23 (födda 1996-2000), 25-29 mellan aktiva i åldern 24-28 (födda 1995-1991) och så vidare.
Den justerade ålderskategorin definieras ”Kvalklass”.

C)

Minst tre platser per ålderskategori kommer att finnas kvar till en tidig kvaltävling under 2020, samt två wild card.

Kvalplatser 2019
Ingen ”roll down” tillämpas i kval 1-3. Kvalplats som aktiv tackar nej till i kval 1-3, läggs till i kval 4. I kval 4 tillämpas
”roll down”.
Kval nr:
Kval 1.
Kval 2.
Kval 3.
Kval 4.

Vad:
SM Olympisk
SM Sprint
För-EM Malmö
STC totalt

Kval 5.

Malmö Triathlon

Totalt 2019

Platser:
3
3
6
8

Notering:
Tilldelas placering 1-3 i respektive kvalklass. Roll down tillämpas ej.
Tilldelas placering 1-3 i respektive kvalklass. Roll down tillämpas ej.
Tilldelas placering 1-6 i respektive kvalklass. Roll down tillämpas ej.
Tilldelas placering 1-8 i respektive kvalklass. Platser som inte tagits i
kval 1-3 läggs till. Roll down tillämpas.
Gäller endast kvalklass 19-23, 24-28 och 29-33. Kvarvarande platser
upp till 20 tilldelas AG som kör icke drafting i Malmö Triathlon 2019.
Roll down tillämpas. Se nedan under specialfall.
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Kvalplatser 2020
Kval:
Kval 6.

Vad:
Tidig kvaltävling

Platser:
3

Notering:
För varje åldersklass kommer det att finnas garanterat tre platser kvar
till en tidig kvaltävling under 2020. Till de garanterade tre platserna
läggs alla eventuella platser som blivit över i kval 4 och 5 ovan. Roll
down tillämpas. Besked av aktiv direkt efter kvaltävling.

Kval 7

Wild Card

2

Söks senast 10 dagar före tidig kvaltävling 2020. Utses efter
tilldelningen av platser genom kval 6. Rangordning av Elitkommittén.

Totalt 2020

5

Totalt
2019+2020

25

Specialfall
AG klassen 16-19 år: Deltagare i denna åldersklass kommer under 2019 vara utspridda i olika klasser med olika distanser
vilket försvårar kval enligt ovan kriterier. Vi bedömer dock att denna åldersklass inte kommer att bli full. Kravet för att få
köra är att den aktive genomfört minst en av STC-tävlingarna 2019 i tävlingsklass.
Född 1985: Eftersom deltagarna i klassen 35-39 (2020) under 2019 i STC kommer att vara uppdelade i dels senior med
drafting (de som är födda 1985) och master (de som är födda 1981-1984), så kommer STF under 2019 att ge dem födda
1985 dispens att köra tillsammans med masters i kval 1-3. Födda 1985 kommer dock inte att tävla i mastersklassen 35-39
och kan således inte ta RM-medalj, inte heller kommer de att kunna tillgodoräkna sig poäng i STC 35-39 totalt. De kommer
endast att kunna räkna sina resultat i kvalklassen 34-38 och därigenom säkra en plats i 35-39 till EM. Födda 1985 har också
möjlighet till plats via kval 6 (tidig kvaltävlings 2020) och kval 7 (wild card).
AG klasserna 20-24, 25-29 och 30-34: I kval 1-4 kommer kvalplatserna i kvalklass 19-23, 24-28 och 29-33 att tilldelas
startande i elit-(seniorklass). I samband med Malmö Triathlon 2019 kommer aktiva i kvalklass 19-23, 24-28 och 29-33
även ges möjlighet att köra icke drafting (söndag 2019-08-04). Platser ej tilldelade efter kval 4 (se ovan) upp till 20/klass
tilldelas i dessa kvalklasser utifrån placering. Roll down tillämpas.
Övrigt
Anmälningsavgift EM 2020
Anmälningsavgiften för uttagna 2019 skall vara betald till arrangören (STF) senast 2019-08-31. Anmälningsavgiften för
uttagna 2020 betalas med swish i samband med uttagningen tidig kvaltävling. Anmälningsavgiften är XX SEK.
Tävlingskläder
Aktiv måste tävla i den av ITU-godkända svenska landslagsdräkten. Dräkten säljs av STF och skall vara beställd och
betalad senast 2019-09-30. Tävlingsdräkten kostar XX SEK.
Skada/förhinder
Anmälningsavgift återbetalas ej. Vi hänvisar till Folksams försäkring Startklar.
Dock vill vi försöka undvika en situation där vi på grund av skada inte fyller en klass och det finns aktiv som försöker
kvala. Därav gäller som undantag följande: Återbetalning av startavgift medges endast vid skada verifierad genom
läkarintyg och om alla platser i aktuell klass tilldelas. Ansökan om återbetalning av anmälningsavgiften görs senast 202004-30. Kvalplatsen läggs in i respektive klass inför tidig kvaltävling/kval 6. Fylls klassen återbetalas anmälningsavgiften.
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