Svenska Triathlonförbundet

Kvalkriterier och tävlingar för svenska landslaget på
kortdistans 2019
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
Svensk triathlon – världens bästa!

Mål för elitverksamheten
Svensk Triathlon ska:
• Vinna medaljer på internationella mästerskap (dam och herr)
• Ha upp 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 2019b
Svenska Triathlonförbundet (STF) kommer under 2019 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 15 sekunder över på ett av kraven om du har 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.
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Kvaltider för 2019:

Datum för läger, tävlingar och utvecklingshelger 2019
17/1-31/1

Elitläger (uttagna, 7 platser)

Playitas

11/3-25/3

Elitläger (uttagna, 7 platser)

Playitas

1/5 - 5/5 (3-5 dagar)

Träning och Testhelg

Malmö

Internationella Mästerskap 2019:
31 maj-2 juni

senior

EM olympisk distans, stafett

Weert

31 maj-2 juni

junior

EM sprint, stafett

Weert

20 – 23 juni

ungdom

EM supersprint, stafett

Kitzbühel

26 - 28 juli

senior

Sprint EM

Kazan

7 juli

senior

stafett VM

Hamburg

29 aug – 1 sep

junior

VM, sprint

Lausanne

29 aug – 1 sep

U23

VM, olympisk

Lausanne

29 aug – 1 sep

senior

VM, olympisk

Lausanne

14 - 15 sep

U23

EM, olympisk distans

Valencia
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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. Du kan bli
uttagen på officiella tävlingsresultat eller från STF:s testhelger från 1 september 2018 fram till 5
Maj 2019. Förbundsstöd utgår till de tävlingar som är uppsatta i STF:s internationella
tävlingskalender och i den mån vår elitbudget för 2019 räcker till. (2019 års budget beslutas på
årsmötet) 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 2018 till 1 september 2019:
•
•
•
•
•
•

Kvalifikation genom officiella tävlingsresultat eller resultat från STF:s testhelger
Topp 10 på WTS-tävling (VM-serietävling) (max 4 % efter vinnaren)
Topp 10 på World Cup (max 3 % efter vinnaren)
Topp 5 på en Europacup (max 2 % efter vinnaren)
Topp 20 på VM, EM eller U23 VM
Topp 150 på ITU rankingen

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 2019 gäller följande egenavgifter:
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) och World Cup
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 eller World Cup och för att bli uttagen krävs att du kommer med på
startlistan och att du har internationella meriter (ranking, tävlingsresultat) enligt våra
uttagningskriterier 2019.
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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. För att bli bli uttagen ska du ha
uppnått våra internationella meriter för 2019.
En fullständig tävlingskalender och antal platser presenteras inom kort.
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U23
För att tävla i U23 ska du vara mellan 18 och 23 år (född mellan 2001 och 1996). 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.
Du kan bli uttagen på officiella tävlingsresultat eller från STF:s testhelger från 1 september 2018
fram till 5 Maj 2019. Förbundsstöd utgår till de tävlingar som är uppsatta i STF:s internationella
tävlingskalender och i den mån vår elitbudget för 2019 räcker till. (2019 års budget beslutas på
årsmötet)
Du kan även bli uttagen på internationella meriter från 2018 till 1 september 2019:
•
•
•
•

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 2019 gäller följande egenavgifter:
Internationell tävling i Norden: 2000 kr
Internationell tävling i Europa: 3000 kr
Mästerskap som det finns möjlighet att bli uttagen till:
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.
För uttagning till seniortävlingar, gäller kvalkriterierna för senior.
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Junior
För att tävla som junior, ska du vara mellan 16 och 19 år (född 2003 till 2000). 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.
Tiderna ska vara officiella tävlingsresultat från en simtävling eller löptävling som är kontrollmätt.
Du kan bli uttagen på officiella tävlingsresultat eller från STF:s testhelger från 1 september 2018
fram till 5 Maj 2019. Förbundsstöd utgår till de tävlingar som är uppsatta i STF:s internationella
tävlingskalender och i den mån vår elitbudget för 2019 räcker till. (2019 års budget beslutas på
årsmötet)
Du kan även bli uttagen på internationella meriter från 2018 till 1 september 2019:
• 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 2019 gäller följande egenavgifter:
Internationell tävling i Norden: 2000 kr
Internationell tävling i Europa: 3000 kr
Mästerskap som det finns möjlighet att bli uttagen till:
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.
En fullständig tävlingskalender och antal platser presenteras inom kort.
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Ungdom
För att tävla som ungdom ska du vara mellan 15 och 17 år (född 2002 till 2004). Som aktiv ska du
ha tävlat på USM eller annan likvärdig tävling innan internationellt deltagande.
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 2018 fram till 5 Maj 2019. 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 2019 räcker till. (2019 års budget
beslutas på årsmötet)
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 2019 gäller följande egenavgifter:
Internationell tävling i Norden: 2000 kr
Internationell tävling i Europa: 3000 kr
Mästerskap som det finns möjlighet att bli uttagen till:
Ungdoms 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. Tävlingen går i semifinal (alla) på distansen
supersprint, där det sedan finns möjlighet att kvalificera sig till A-final (30 platser) och B-final (30
platser). Tävlingen avslutas med en mix-stafett bestående av dam-herr-dam-herr, där alla kör en
mini-triathlon och växlar över till nästa person i laget.
En fullständig tävlingskalender och antal platser presenteras inom kort.

Vid frågor kontakta:
Angela Fox

angela.fox@svensktriathlon.org
0708-86 79 19
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