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Viktigt att veta avseende startkvoter, anmälningstid och
Wild Cards inför VW Cup i Falun.
Med hänvisning till det som tidigare kommunicerats kring kommande seniortävlingar har
nu regler kring Wild Cards och anmälan förtydligats. Denna process har tagits fram för att
planering och resor för aktiva ska kunna genomförs på bästa sätt.
Vi vill uppmana dig som kan vara på gränsen att få en ordinarie startplats att bevaka
anmälningslistan i SSF TA under söndag 21 mars för att ta ställning till om en wildcardansökan ska göras. Notera även att inga reservplatser kommer att finnas.
Det är viktigare än någonsin att vi förhåller oss till de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten
angett för tävling. För att kunna genomföra tävlingarna i Falun har regler kring kvoter,
wildcards och genomförande diskuterats noggrant med arrangören som vi vädjar till alla
som vill tävla i Falun följer. Här följer förtydligande kring startkvoter, anmälan och Wild
Cards.
Startkvot
Den nya startkvoten är satt till 60 damer respektive 80 herrar. Denna kvot avser enbart
åkare som representerar en svensk klubb och har svensk FIS kod. Internationella åkare och
åkare som eventuellt får wildcard tillkommer utöver detta.
Anmälan
Anmälan till tävlingarna kommer att stängas 21 mars kl 23.59, ingen efteranmälan kommer
att tillåtas.
Wild Card
Det finns möjlighet för både juniorer och seniorer att ansöka om Wildcard. Ansökan ska
vara Svenska Skidförbundet tillhanda senast den 22 mars 2021 kl. 08.00.
Instruktion – ansökan om Wild Card
Ansökan görs genom att skicka mejl till antagning@skidor.com där namn, förening och
nummer på FIS kod för den som ansöker framgår. Bifoga en sammanställning av de
resultat ni anser ska ligga till grund för Wild Card.
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Bedömningsgrunder – Wild Card
Bedömningen görs utifrån den dokumentation ni bifogar och den som ansöker ansvarar
för att denna är korrekt. Hänsyn tas enbart till resultat i tävlingar, säsongen 20/21, som är
sanktionerade som nationella eller klassad som FIS tävling.
Utifrån inkommen ansökan tar SSF beslut utifrån bedömningskriterier som fastställts. För
att tilldelas ett Wild Card ska den tävlande anses ha presterat på en nivå som motsvarar
topp 60, i Sverige, för damer och topp 80 för herrar.
Inget max. eller min. antal Wild Card är fastställt.
Sjukdom eller skador tas ej i beaktning för bedömning av Wild Card, därmed behöver den
som ansöker inte ange skäl till varför denna inte har uppnått lägre FIS poäng.
Startplats
Senast 23 mars kl 12.00 publiceras en lista på de som tilldelats startplats till VW-cup i
Falun. Listan publiceras på arrangörens webbplats.
Inga reservplatser
För att minska risken att fler än de som får en startplats reser till Falun i hopp om att få en
reservplats kommer vi inte att ta in reserver. Dvs den lista som publiceras 23 mars är den
slutliga, oavsett om någon lämnar återbud efter detta.
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