E&A Youth Championships 2017
EM för U14/U17 kommer att arrangeras 2–6 augusti i Seseña, Spanien.
Enligt tävlingsreglerna får Sverige skicka ett Team i varje åldersklass (U14/U17).
Respektive Team får bestå av max fyra åkare varav max tre av samma kön. Uttagning av
Team-åkare kommer att göras enligt beskrivna principer i detta dokument.
Utöver Team-åkare kan det ev. finnas möjlighet för s.k. ”qualified individuals” att deltaga.
Detaljer som officiell anmälan, officiell träning, kostnadstäckning etc. sker i dessa fall vid
individuellt samtal med berörd atlet.
Vid uttagning av Team bedöms aspiranternas möjlighet till placeringar enligt följande
bedömningstabell:

OBS att tabellen inte beskriver definitiva kvalgränser för att vara aktuell för uttagning.
Den beskriver vilka resultat som i genomsnitt krävts för att nå final resp. medalj vid de tre
senaste EM-tävlingarna och används för att bedöma åkares chanser till finalplatser och
medaljer. Chans till Top6-placering i kombination jämställs med finalchans i en
specialgren.
Vid bedömning av chanser beaktas resultat gjorda efter 2016-01-01 (dvs. förra och
innevarande säsong). Tävlingsresultat ska vara presterade vid tävling som minst har NTHstatus.
I första hand tas atleter med chans till medaljer ut, i andra hand atleter med chans till
finalplatser. I sista hand, i mån av plats och om kommittén bedömer att det är lämpligt,
kan atleter utan medalj- eller finalchans tas ut till Teamet.
Vid bedömning av chanser beaktas inte endast atletens toppnoteringar under perioden,
hänsyn tas även till när och var åkaren uppnått sina resultat samt hur jämn nivå åkaren
håller.
Om flera åkare bedöms ha likvärdiga chanser enligt ovan kan de särskiljas genom
beaktande av chanser till placering i grenar där final- och medaljchans saknas samt
atleternas bedömda bidrag i lagtävlingen.
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Scandinavian Open Championships 2017
NM för U14, U17 och U21 kommer att arrangeras 15–16 juli på SIAP i Slåstad, Norge.
Tävlingsreglerna är under utformning och därför kan inga grunder för uttagning meddelas
nu.

Landslagskommittén beslutar om sammansättningen av de lag som skall representera
Sverige vid ovan nämnda mästerskap. Förbundskaptenerna för U14/U17 bistår
kommittén med underlag för beslut.
Efter att kommitténs beslut är fattat kommer samtliga berörda atleter informeras i detalj
av förbundskaptenerna om vem som tagits ut samt kommitténs motivering av detta
beslut.
SVWF Vattenskidkommittee består av följande personer:
- Anders Francke Ordförande
- Anders Johansson
- Jan Bogne
- Michael Kjellander SVWF Sportchef, Adjungerad
- Pia Hägg SVWF GS, Adjungerad
SVWF Förbundskaptener U14/U17
- Per Törnkvist
- Bjarni Sigurdsson
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