EUROPACUP 2021/2022

Schema säsongens Europacuptävlingar: https://data.fis-ski.com/alpine-skiing/calendar.html

Allmän info angående EC-tävlingar
Antal startplatser som Sverige har baseras på det antal svenskar som är rankade topp 100 på aktuell FIS-lista, kallat
nationell kvot. Utöver detta har vi två platser (tre i DH), kallat basic kvot. Maximalt antal startplatser per nation är 10 (11 i
DH).
För att få starta på nationell kvot måste man vara rankad topp 350 på aktuell FIS-lista i aktuell disciplin alternativt i en
utav disciplinerna när flera discipliner körs på samma ställe.
För att få starta på basic kvoten i SL och GS måste man ha högst 140 FIS-punkter på aktuell FIS-lista i någon av de fem
disciplinerna. För att få starta på basic kvoten i DH, SG och AC (med DH) gäller högst 140 FIS-punkter i DH eller SG. För
att få starta på basic kvoten i SG och AC (med SG) gäller högst 140 FIS-punkter i DH, SG eller GS. Vid SG och DH har vi
en extra plats (additional quota) där kan vi starta med en åkare som ska vara rankad topp 500 på aktuell FIS-lista i SG eller
DH för DH och topp 500 i GS, SG eller DH för SG.
EC tävlingar arrangerade i Sverige gäller dubbel kvot, dock minst 10 åkare. Åkare utöver EC kvot (nationell kvot och basic
kvot) måste vara rankad topp 500 i någon disciplin för att få starta.

EC tävlingar arrangerade i Sverige, gäller dubbel kvot.

Europacupsäsongen före jul

Damer

Damernas EC-säsong inleds i Norden, med SL i Duved 25-26/11, GS i Trysil 29-30/11 och SG i Kvitfjell 2-3/12.

Uttagningskriterier Tekniktävlingar:
1.
2.
3.
4.

Åkare uttagna i de officiella träningsgrupperna har förtur.
För eventuella resterande platser kommer FIS-tävlingarna i Sverige samt fjolårsresultat (dvs EC-poäng och aktuell
FIS-ranking) samt dialog med aktuella åkares tränare att tas i beaktande.
Nominering av icke uttagna förbundsåkare genomförs i samråd med rikstränare, ansvarig för Europacup Teknik
och Damchef.
Som grund för dessa nomineringar ligger kontinuerlig uppföljning av den nationella verksamheten,
tävlingsresultat samt kommunikation med tränare på skidgymnasierna/högskolorna.

Uttagningskriterier farttävlingar:
1.

Nominering sker av ansvariga för Europacup fart samt Damchef.

Europacupsäsongen efter jul
Damer
Uttagningskriterier Tekniktävlingar:
1.
2.

3.

Åkare uttagna i de officiella träningsgrupperna har förtur.
Vidare under vintern kommer vi, när det finns möjlighet, att nominera åkare på hemmaplan för att starta EC. Som
grund för dessa nomineringar ligger kontinuerlig uppföljning av den nationella verksamheten, tävlingsresultat
samt kommunikation med tränare på skidgymnasierna/högskolorna.
Nominering sker av ansvariga för Europacup teknik samt Damchef.

Uttagningskriterier farttävlingar:
1.

Nominering sker av ansvariga för Europacup fart samt Damchef.

Europacupsäsongen, Herr 21/22
Uttagningskriterier tekniktävlingar i kronologisk ordning

STORSLALOM
•

Till Zinal, SUI (2-3/12)
1.
2.

•

Till Glungezer, AUT (19–20/12)
1.
2.
3.

•

Topp 100 ranking i disciplinen är nominerad.
Åkare med poäng från premiären är direktnominerade enligt ECSL.
FIS i Gällivare 27‐28 nov och FIS i Funäsdalen 2‐3 dec är
observationstävlingar.

Till Oppdal (19/1–20/2)
1.
2.
3.

•

Topp 100 ranking i disciplinen är nominerad.
Nominering av åkare görs av ansvarig EC tränare med Herrchef och
Landslagschef.

Topp 100 ranking i disciplinen är nominerad
Åkare med poäng i disciplinen är nominerade enligt ECSL.

Med tävlingar både i Kläppen och Klövsjö i samma disciplin 22-23/2 så utökar vi
observationen till bägge orter

EC Finalen Andorra (19–20/3)
1.
2.
3.

Åkare rankade topp 45 på ECSL i aktuell disciplin
Topp 75 ranking i disciplinen är nominerad.
Ytterligare nominering kan göras av EC ansvarig

SLALOM

•

Till Italien (15–16/12)
1.
2.
3.

•

Till Vaujany, FRA (17–18/1)
1.
2.
3.

•

Topp 100 ranking i disciplinen är nominerad
Meriterande är föregående säsongs ECSL (Startlist).
FIS Storklinten, 13–14/11 & FIS Kåbdalis 20‐21/11 är
observationstävling

Topp 100 ranking i disciplinen är nominerad
Åkare med poäng i disciplinen är nominerade enligt ECSL.
FIS i Lycksele 18‐19/12 är observationstävlingar.

Inför SWE, 10 startplatser (22–23/2)
1.
2.
3.
4.

Topp 100 ranking i disciplinen är nominerad
Åkare med poäng i disciplinen är nominerade enligt ECSL.
Ledare av Alpine Elite Tour i SL är nominerad.
Kval 7/2 (ort annonseras vid senare tillfälle). Beroende på aktuellt
antal startplatser och ovan nomineringar så kommer det köras om X‐
antal platser, Åkare nomineras av eftergymnasiala skolor och
juniorlandlagstränare. Kvalet utförs enligt modell nedan.
Startordning åk 1, Fis punkter, åk 2 omvänt, åk 3 i ordning på
resultaten efter 2 åk, snabbaste tiden startar först. 2 snabbaste åken
räknas samman. Vid lika tid snabbaste åket och vid fortfarande delat
skiljs åkarna efter aktuell FIS lista för dagen.
Vid utmanande väder eller liknande kan dagen komma att ändras.

•

EC Finalen Andorra (19-20/3)
1.
2.
3.

Åkare rankade topp 45 på ECSL i aktuell disciplin.
Topp 75 ranking i disciplinen är nominerad.
Ytterligare nominering kan göras av EC ansvarig.

STÖRTLOPP & SUPER-G
UTTAGNINGSKRITERIER FARTÄVLINGAR FÖRE JUL (ZINAL,SANTA CATERINA)
1.
2.

Topp 100 ranking i disciplinen är nominerad
Meriterande är föregående säsongs ECSL (Startlist)

3.
4.

Observationstävling Val Gardena (28/11‐2/12)
Ytterligare nominering görs av ansvarig EC Fart

UTTAGNINGSKRITERIER FARTÄVLINGAR EFTER JUL
1.
2.
3.

Topp 100 ranking i disciplinen är nominerad
Åkare med poäng i disciplinen är nominerade enligt ECSL.
Ytterligare nominering görs av EC ansvarig Fart i samråd med
eftergymnasiala skolors tränare och Juniorlandslagstränare.

UTTAGNINGSKRITERIER EC FINALEN ANDORRA 2022
1.
2.
3.

Åkare rankade topp 45 på ECSL i aktuell disciplin
Topp 75 ranking i disciplinen är nominerad.
Ytterligare nominering kan göras av EC ansvarig

Kostnadsregler för EC-tävlingar säsongen 2021-2022
För åkare i officiell träningsgrupp
Kostnader för EC-tävlingar och träningar inom förbundet ingår i träningsavgiften på 60 000 SEK.

För åkare utanför officiell träningsgrupp
Gäller självkostnadsprincipen
Åkare som är rankad topp 75 på världsrankingen har fritt boende på tävlingsdag i aktuell disciplin.
SSF förbehåller sig rätten att nominera åkare till Europacup-tävlingar.
( Uttagning till EC tävlingar fastställs av den Alpina Ledningsgruppen )

Vid frågor, kontakta:
Herr

Magnus Larsson, 070- 662 65 25

Dam

Anders Andersson, 070-660 35 95
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