Kriterier for støtte og uttak
Satsningstroppen pistol

Kriterier for uttak og støtte
Kriteriene for uttak er ikke absolutt. Lagkapteiner sammen med landslagssjef kan utøve
skjønn i forbindelse med uttak til satsningstropp og landslag.
Uttak til satsningstroppen og lag
● Uttak til satsningstroppen krever ferdigheter tilsvarende nivå 3
● Uttak til overall lag krever ferdigheter tilsvarende nivå 2
● Uttak til kategori lag gjøres etter en vurdering hvor Norge har medaljesjanse som
lag.
Støtte til level 3 - Nordiske matcher
● Støtten er lik for alle som skyter på et lag.
○ Minimum 50% av påmelding dekket, vurderes ut i fra geografisk plassering på
matchen.
Støtte til level 4 og 5 matcher
● Støtten er delt inn i tre nivåer,
○ Nivå 1, 2 og 3. Nivåene er differensiert på ferdigheter og innsats for
fellesskapet
○ Lady utløser nivå 2-støtte om de individuelle ferdighetene ikke utløser nivå 1
støtte.
○ Juniorer utløser nivå 2-støtte om de individuelle ferdighetene ikke utløser
nivå 1 støtte.
○ Øvrig kategori utløser nivå 2 støtte for de aktuelle skytterne om de
individuelle ferdighetene ikke utløser nivå 1 støtte.
Nivå 1- Kriterier for uttak og støtte til level 4 og 5 matcher
Innhold
-

Påmelding til mesterskap dekket
Transport av ammunisjon dekket
Skyte på lag
Bekledning dekket
Tilbud om samlinger og annen aktivitet

Kriterier (et eller flere må være tilfredsstilt)
-

-

-
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Over 80% på forrige mesterskap
Tilfredsstiller nivået som beskrevet i
vedlegg 1
Kan vurderes ved topp 3 i
Norgesmesterskap hvor en eller flere
skyttere med 80% i fra forrige mesterskap
blir slått
Kan vurderes for lagkapteiner om disse
ikke tilfredsstiller nivå ferdighetsmessig,
men da må de tilfredsstille nivå 2
Deltatt på minimum en felles aktivitet som
gir tilbake til medlemmene
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Nivå 2-Kriterier for uttak og støtte til level 4 og 5 matcher (krav til lag)
Innhold
-

50% av påmelding til mesterskap
dekket
Transport av ammunisjon dekt
Skyte på lag
Bekledning dekket
Tilbud om samlinger og annen aktivitet

Kriterier (et eller flere må være tilfredsstilt)
-

-

Over 75% på forrige mesterskap
Tilfredsstiller nivået som beskrevet i
vedlegg 1
Kan vurderes ved topp 3 i
Norgesmesterskap hvor en eller flere
skyttere med 75% i fra forrige
mesterskap blir slått
Deltatt på minimum en felles aktivitet som
gir tilbake til medlemmene

Nivå 3-Kriterier for uttak og støtte til level 4 og 5 matcher (krav til satsningstroppen)
Innhold
-

Transport av ammunisjon dekt
Skyte på lag (70% er minimum for å
kunne være på lag)
Bekledning dekket
Tilbud om samlinger og annen aktivitet

Kriterier (et eller flere må være tilfredsstilt)
-

-

Over 70% på forrige mesterskap
Tilfredsstiller nivået som beskrevet i
vedlegg 1
Kan vurderes ved topp 3 i
Norgesmesterskap hvor en eller flere
skyttere med 70% i fra forrige mesterskap
blir slått
Deltatt på minimum en felles aktivitet som
gir tilbake til medlemmene

Generelt for nivåene
- Kriteriene gjelder kun for den divisjon den enkelte skytter er tatt ut til
satsningstroppen
- Nivået som skytteren har fått før mesterskapet er det nivået som danner grunnlaget
for støtten
- Nivået settes på nytt etter mesterskapet basert på resultatet
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Vedlegg 1 - Kriterier for nivå kvalifisering
Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Over 80% på følgende
matcher
● Matchene i Extreme
Serien
● Infinity-Open
● Level 4 i andre
regioner

Over 75% på følgende
matcher
● Matchene i Extreme
Serien
● Infinity-Open
● Level 4 i andre
regioner

Over 70% på følgende
matcher
● Matchene i Extreme
Serien
● Infinity-Open
● Level 4 i andre
regioner

Over 80% av pallen fra
forrige mesterskap på en
Level 3 match

Over 75% av pallen fra
forrige mesterskap på en
Level 3 match

Over 70% av pallen fra
forrige mesterskap på en
Level 3 match

Hensikten er å ha liste med matcher som er kjent for god internasjonal motstand som
skyttere kan skyte for å få en prosent på ferdighetsnivået sitt. Ingen i satsningstroppen må
delta på disse matchene, men det er en mulig for å kvalifisere seg til et høyere nivå.
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