
UTTAKSREGLER 2022 – TOTALT 7 plasser

● PLASS I: Den best plasserte sammenlagt fra uttakshelg #1, gjelder
høyest sammenlagt poengsum helg #1.

● PLASS II: Den best plasserte sammenlagt fra uttakshelg #2, som
ikke allerede er kvalifisert fra helg #1. Gjelder høyest sammenlagt
poengsum helg #2.

● PLASS III: Den høyest plasserte i talenttroppen på pallen i NM finalen,
som ikke er kvalifisert til plass I og II. Denne plassen vil ikke vandre
nedover i resultatlisten på NM.
Dersom ingen i talenttroppen (foruten de ekvipasjene som allerede
har sikret seg plass I og II) plasserer seg på pallen i NM vil det være
en plass ekstra på neste kulepunkt for uttak.

● PLASS (III) IV og V: De to(tre) best plasserte sammenlagt fra begge
helger, uttakshelg #1 og #2, som ikke er kvalifisert på noen annen
måte til landslag. Gjelder sammenlagt poengsum fra alle seks
stevner.

● PLASS VI: Den som er tredje(fjerde) best plassert sammenlagt fra
begge helger, uttakshelg #1 og #2, som ikke er kvalifisert på noen
annen måte til landslag blir første reserve. Gjelder sammenlagt
poengsum fra alle seks stevner.

● PLASS VII: Den som er fjerde(femte) best plassert sammenlagt, fra
begge helger, uttakshelg #1 og #2 som ikke er kvalifisert på noen
annen måte til landslag blir andre reserve. Denne reserven kan være
hjemmesittende reserve om den ønsker det. Gjelder sammenlagt
poengsum fra alle seks stevner.

* Parantes gjelder om ingen i troppen kvalifiserer seg til plassIII.

LAGGUTAK

Plass IV, V, VI og VII tildeles etter uttakshelg #2, for å gi mest mulig tid til å forberede

seg til nordisk mesterskap.

Om under NM noen fra plass  IV, V, VI og VII får tildelt plass III, vil den neste på

rankinglisten fra helg #1 og #2 sammenlagt rykke opp et nivå.

Poengsum oppnådd ved utslagsbane vil ikke legges til, kun sortere plass.

Laget vil være komplett etter Norgesmesterskap i august.
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POENGLIKHET

Ved poenglikhet for plass I og II vil utøverne gå en utslagsbane der høyeste sum

vinner på siste dag av konkurransen den aktuelle helgen. Poengsum oppnådd ved

utslagsbanen vil kun ha betydning for å avgjøre plassering den helgen.

Ved poenglikhet for plass IV, V, VI, VII vil utøverne gå en utslagsbane der høyeste

sum vinner på siste dag av konkurransen for uttaksprøve #2.

Det er ikke ønskelig med delte plasseringer sammenlagt. Derfor vil alle like

poengsummer sammenlagt etter uttakshelg #1 og #2 gå til utslagsbane etter siste

løp søndagen på uttakshelg #2. Poengsum oppnådd ved utslagsbane vil ikke legges

til, kun sortere plass.

Ved delt plassering på pallen under NM finalen vil gjennomsnittssummen for løp gått

i NM helgen avgjøre hvem som får plassen på landslaget. Gjennomsnittssummen vil

regnes av løpene ekvipasjen har gått alle dager under NM helgen, to stykker vil

være tellende, fredag og lørdag. Summen deles på to.
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