Uttagningsregler Seniorer 6,5mm Nationellt till NM 2019
Enligt beslut kommer de 15 seniorskyttarna i NM-laget 2019 att bestå av:
* 3 skyttar uttagna under NM 2018
* 3 skyttar uttagna genom uttagningar fältskytte (fältskyttar)
* 3 skyttar uttagna genom uttagningar banskytte (banskyttar)
* 3 skyttar som, utöver ovan uttagna skyttar, uppnår högst sammanlagda poäng på 4+4 uttagningstävlingar fältskytte+banskytte (kombinationsskyttar)
* De sista tre platserna utses av grenledaren Gevär, Stefan Jakobsson i samråd med Lennart Högenberg,
Jane Jönsson och Eva Åhlin antingen som förhandsuttagningar eller i samband med det slutliga
fastställandet av NM-laget i slutet av juli
De tre skyttar som blev uttagna vid NM 2018, till NM 2019 blev:
Olle Gabrielsson, Marcus Åhlin och Anders Pettersson genom bästa platssiffror.
Även Casper Fredriksson är uttagen som junior till NM 2019 genom sitt GULD i bana!
Ett förtydligande för sistaårsjunior. Om du som sistaårsjunior tar medalj i någon disciplin eller placerar dig
bland de 3 bästa i platssiffrorna, så har du en plats i seniorlaget året efter.
Vinnarna vid SM Bana 2018 liggande resp ställningar kommer att inleda poängjakten med 25 poäng
i bagaget. Det är Olle Gabrielsson i liggande och Elin Åhlin i ställningar.
Det krävs ingen föranmälan av de skyttar som är intresserade att delta, men lämpligen anmäler man
intresse till Lennart Högenberg, bo.l.hogenberg@telia.com, för att få den poängsammanställning som
kommer att upprättas löpande och den övriga information som kommer att skickas ut till de som är
intresserade av att vara med i NM-laget där NM går i Sverige första helgen i september.
Uttagningsregler för banskyttar kommer att skickas ut senast 2019-03-31.
------------------------------Till grund för uttagningen av fältskyttar ligger ?? uttagningstävlingar .
Vi börjar med följande tävlingar under hösten, Sydsvenskan 21/10 i Karlshamn, Höstträffen 27/10 i Kungsängen, Fältskjutning 28/10 i Rinkaby, Novemberträffen 4/11 i Blekinge, Gotlandstävlingarna 17-18/11,
Decembersmällen 3/12 i Norrskedika, som de första uttagningstävlingarna för fält.
I varje uttagningstävling delas det ut poäng till de 10 bäst placerade skyttarna enligt poängtilldelningen
25, 20, 15, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1. Poäng fördelas inte bara till klass Elit utan till alla skyttar som tävlar med
samma förutsättningar som klass Elit i den aktuella tävlingen – Juniorer räknas med i poängfördelningen
enligt tidigare. Poäng fördelas även till skyttar som redan är uttagna. Poäng fördelas enbart till Svenska
skyttar.
Vid särskiljning för poängtilldelningen i en uttagningstävling mellan skyttar med samma träffantal är det
alltid den enskilda tävlingens särskiljningsregler som gäller – dock om det genomförs särskjutning så
skall särskiljningen ske utifrån särskjutningen och då inte bara avseende förstaplatsen utan för alla som
deltagit i särskjutningen. Bara hela poäng delas ut – vid exakt samma resultat särskiljs enligt ordning i
prislistan. Vid exakt samma resultat i olika klasser räknas högsta klassen före.
De tre skyttar som får högst totalpoäng på sina fyra bästa tävlingar tas ut.
Om en eller flera skyttar hamnar på samma totalpoäng sker särskiljning genom jämförelse mellan i
första hand bästa femteresultat, därefter bästa sjätteresultat o s v.
Om en eller flera av de skyttar som tas ut genom denna lista redan är förhandsuttagen så tas motsvarande antal skyttar ytterligare ut utifrån totalpoängen på den aktuella listan för uttagningar fältskytte
eller kombinationsskyttar fält+bana.
/Lennart Högenberg, Jane Jönsson och Eva Åhlin

Uttagningsregler Juniorer 6,5mm Nationellt till NM 2019
Enligt beslut kommer Sverige att delta i de nordiska mästerskapen med 5 juniorskyttar, t o m det år man
fyller 20. Vid NM 2018 i Kongsberg blev Casper Fredriksson uttagen genom sin guldmedalj i banskyttet, så
de fyra skyttar som återstår kommer att tas ut på följande sätt:
* En skytt, med högsta poäng på fältlistan, kommer att tas ut efter fältskyttesäsongen
* En skytt, med högsta poäng på banlistan, kommer att tas ut efter Margarethakedjan
* Två skyttar kommer tas ut efter Margarethakedjan. Där en helhetsbild över hela tävlingssäsongen
kommer ligga till grund för uttagningen där vi kommer vi att titta på antal tävlingar både i fält och bana,
insamlad poäng och resultat över hela säsongen. De två skyttarna kommer att tas ut av landslagsledningen Eva Åhlin, Jane Jönsson och Lennart Högenberg i samråd med grenledare gevär Stefan Jacobsson.
Det krävs ingen föranmälan av de skyttar som är intresserade av att kämpa om ovanstående platser men
lämpligen anmäler ni ert intresse till Eva Åhlin, evaahlin@telia.com, så ni kan ta del av de poängställningar
som kommer att upprättas löpande och den övriga information som kommer skickas ut angående
NM 2019 i Sverige.
Uttagningsregler som gäller 2018-2019 är följande:
Vi kommer under den här säsongen använda samma uttagningssystem som seniorerna har vilket betyder
att det vid alla NM uttagningstävlingar, både fält och bana, kommer att delas ut
25,20,15,10,8,6,4,3,2,1 poäng.
Även JSM 2018 kommer räknas in utifrån ovanstående poängsystem. Det här kommer innebära att de
skyttar som är intresserade av att kämpa om en plats till NM 2019 behöver skjuta i en klass som har
samma program som klass Elit både i fält och bana, alltså korta skjuttider, knä i fält och ställning i bana.
OBS!
En förutsättning för att uttagningstävlingarna ska gälla som NM uttagning är att arrangörerna publicerar
tävlingarna på IndTa, Svenska Skyttesportförbundets tävlingskalender.
Det här innebär att vi kommer att stryka de tävlingar som inte publiceras på rätt sätt.
/Eva, Jane och Lennart

