
 

 

Krav og retningslinjer for uttak langrenn 

sesongen 2014-2015 

 

Informasjon om uttak til WC og VM.  

 World Cup Vuokatti (FIN) 11.-15des 2014:  
- Uttaket baseres nasjonal konkurranse på Sjusjøen 30.nov. 2014.  
- Utøverne må ha en reell mulighet til plasseringer i øverste 1/2 i sin klasse.  

 

 VM Cable (USA) 20.jan-2.feb 2015: 
- Uttaket baseres på resultater fra WC FIN, samt nasjonale konkurranser. 
- Utøvere bør ha under 60 IPCNS punkter på IPCs rankingliste pr 9.jan 2015. 

 

 WC Asahikawa (JPN) 11.-20.feb 2015: 
- Norge vil sende en begrenset tropp.  
- Kun utøvere med reelle sjanser til topp 8 plasseringer vil bli vurdert.  

 

 WC finale Surnadal 16.-22.mars 2015 
- Utøvere med under 70 IPCNS punkter på IPCs rankingliste pr 1.mars 2015. 
- Utøvere som ikke blir tatt ut på internasjonal kvote kan, for egen regning, stille til start om de 

har gyldig IPC-lisens og møter internasjonale klassifiseringskrav.  
- Det vil være muligheter for å delta i nasjonal konkurranse 19. og 22. mars. 

 

 Generelle kriterier 
- Utøverne må ha en reell mulighet til plasseringer i øverste 1/2 i sin klasse  

(Stående, sittende og synshemmede) 
- Prestasjon vil bli vurdert opp mot den enkeltes funksjonshemming. 

(Eks: B1 utøver går raskere enn LW 2 utøver, men LW2 utøver har større reell sjanse til å 

prestere bedre i sin klasse enn B1. LW 2 vil da bli foretrukket) 

- Deltagelse i Statoil Cup og uttaksrenn. 
- Man vil ta i betraktning distanser og stilarter som gås i forhold til uttak. 
- Skjønn vil bli brukt i enkelte uttak. 

 

 Skjønn 
Eksempler på hva som legges i begrepet skjønn: 

- Tidligere toppresultater i mesterskap. 
- Yngre løpere kan prioriteres foran eldre løpere. 
- Vurdering rundt prinsippet om å gi tilbud om internasjonal matching til løpere som er på et 

stadium i karrieren hvor dette vil kunne ansees som viktig erfaring for videre utvikling.  


