BARFOTA

Kriterier för uttagning både till VM 2012 och till SVWFs landslagssamlingar

VM 2012
För att en atlet överhuvudtaget ska anses vara aktuell att representera Sverige vid 2012 IWWF World
Barefoot Championships i Waco, Texas måste han/hon inneha SVWFs giltiga tävlingslicens samt ha minst
ett dokumenterat tävlingsresultat vid en sanktionerad barfota tävling sedan 2011-01-01.
Uttagningen kommer som vanligt att bland annat baseras på nedan kriterier:
•
•
•
•
•
•

1) Var och när resultatet (resultaten) gjordes
2) Atletens samtliga tävlingsresultat (hög lägsta nivå kommer att prioriteras)
3) Atletens utvecklingspotential samt atletens dokumenterade träningsmängd & träningsresultat
4) Atletens möjligheter att ta sig till final
5) Atletens möjligheter att ta medalj
6) Atletens förmåga att uppträda på ett för idrotten föredömligt sätt under hela säsongen

SVWFs Barfotakommitté har i samråd med SVWFs Förbundskapten/Barfota det yttersta ansvaret och
mandatet att officiellt nominera atleter för deltagande vid VM 2012. SVWFs Barfotakommitté kommer i sitt
beslut gällande uttagning att utgå från gällande världsrankinglista samt även se på resultat som uppnåtts
sedan denna lista publicerades. Även SVWFs aktuella ekonomiska status i tillägg till ovan nämnda punkter
kommer att styra hur många atleter som tas ut.
Efter utsatt deadline (7 augusti, 2012) och då kommitténs beslut är fattat kommer samtliga av de berörda
atleterna att informeras och kommitténs motivering av detta beslut offentliggöras.
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Landslagsläger 2012
SVWFs Förbundskapten/Barfota, Dennis Andersson, i samråd med Peter Norberg från SVWFs
Barfotakommitté har det övergripande ansvaret för SVWFs olika landslagsläger och landslagsevenemang
som direkt berör Barfota. I sitt arbete assisteras de av SVWF Sportchef Michael Kjellander.
För att en atlet ska anses vara aktuell att delta vid landslagssamlingar i regi av Svenska Vattenskid &
Wakeboard Förbundet ska han/hon inneha SVWFs giltiga tävlingslicens samt minst ha ett dokumenterat
tävlingsresultat vid en sanktionerad barfota tävling sedan 2011-01-01.
Direkta och individuella utskick rörande kommande läger kommer att göras till de atleter som är
kvalificerade. Dennis & Peter har givits mandat att frångå ovan krav i speciella och unika fall då de anser att
fog finns att invitera en intressant och målmedveten utövare till en specifik samling.
Då barfota-miljön i Sverige per idag är relativt liten och med insikt i att det finns få utövare är det av stor
vikt att intresserade och kvalificerade utövare kommunicerar sin ambition om deltagande vid diverse
evenemang direkt till Dennis och/eller Peter.

Dokument uppdaterat: 2012-07-18
SVWFs Barfotakommitté , SVWFs Förbundskapten/Barfota & SVWFs Sportchef
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