Information angående internationella
ungdomstävlingar säsongen 2018-2019
Uppdaterad 20190312
Internationella ungdomstävlingar säsongen 2019 där SSF representerar med
officiell trupp
Alpecimbra FIS Children Cup, Italien
•
•

•
•
•

4 damer och 4 herrar, SL & GS
U16 tävlingen den 16-17 februari kommer att ligga till grund för nomineringarna.
2 dam & 2 herr via slalomresultat
2 dam & 2 herr via storslalomresultat
Tävlingsdag 1 nominerar de två första platserna i respektive klass. Tävlingsdag 2
nominerar resterande platser.
Vid delad första plats går båda vidare.
När den sista platsen som ska fördelas från dag 1 eller 2 delas mellan två åkare
avgör totalplacering från dag 1 och 2.
Vid inställd tävling nominerar SSF tillsammans med regiontränarna truppen till
Alpecimbra.
Deltagaravgift om 4.750 sek debiteras åkare som medverkar på Alpecimbra FIS
Children Cup.
Alpecimbra FIS Children Cup är den enda av FIS internationella
ungdomstävlingar utanför Sverige där SSF godkänner svenska ungdomars
deltagande, med kvoter enligt ovan.

Ingemartrofén, Tärnaby – 24-28 april 2019
•
•

•
•

6 damer och 6 herrar, SL, GS & PSL
Till Ingemar Trofén kommer 6 herrar, 6 damer tas ut från resultat i SL/GS på
USM.
Kvot på uttagning till Ingemartrofén,
3 damer & 3 herrar från GS
3 damer & 3 herrar från SL
Deltagaravgift om 3.500 sek debiteras åkare som medverkar på Ingemartrofén
Alla svenska åkare som vill delta på Ingemartrofén kan anmäla sig till tävlingarna
via Idrottonline

Fartläger, Åre – 2-5/5 2019
•
•
•

•

E-Mail
info@skidor.com

6 damer och 6 herrar
Till fartlägret kommer 6 damer och 6 herrar att tas ut från resultat i SG/DH på
USM
Kvot på uttagning till fartläger
3 dam & 3 herr från SG
3 dam & 3 herr från DH
Deltagaravgift om 2.675 sek debiteras åkare som medverkar i fartlägret
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Generellt för internationella ungdomstävlingar
•
•

FIS utrustnings- och tävlingsregler gäller på internationella FIS ungdomstävlingar
Åkare kan endast bli uttagen till en officiell tävling

Eventuella frågor om verksamheten besvaras av Tobias Fellman 070 672 74 99 eller
Karin Sundberg 070 372 10 46.
Väl mött i vinter!
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