
 

 

 

Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier 

for Ungdoms OL 2020 
 

 

 

1. Kvoter 
 

Nasjoner blir tildelt kvoter til ungdoms OL i St. Moritz 2020 etter følgende tildeling. 

 

• Nasjoner som hadde plassering blant de 6 beste på henholdsvis 500- og 1500 meter under junior VM 

i Baselga 2019 får tildelt kvoteplasser. Hver nasjon får tildelt max 2 kvoteplasser pr kjønn. 

• Kvoteplasser utover dette, blir tildelt på bakgrunn av resultater i Junior World Cup (Bjugn og 

Enschede). 

• Ved tildeling av de resterende kvoteplasser gjelder følgende regler for de nasjoner som hadde løpere 

blant de 6 beste på distansene under Junior VM i Baselga. 

• For nasjoner med 2 kvoteplasser vil nasjonens 2 beste i World Cup sammenlagt ikke telle. For 

nasjoner med 1 kvoteplass, vil den beste i World Cup sammenlagt ikke telle. 

• De resterende kvoteplassene blir tildelt på bakgrunn av sammenlagtresultatene på 500- og 1500 

meter i Junior World Cup (Bjugn og Enschede). WC-stillingen etter 2 løp på disse distansene. 

• Totalt kan hver nasjon ha med maksimum 3 jenter og 3 gutter under hurtigløps konkurransene i St. 

Moritz. På de individuelle øvelsene (500-, 1500m og Fellesstart kan hver nasjon stille med max 2 

deltakere pr kjønn på hver distanse) 

• Løpere som skal delta i St. Moritz må være født mellom 01.01.2002 og 31.12.2004 

 

Etter World Cup Junior nr 2 i Enschede, vil ISU tildele de resterende kvoteplassene.  

De blir tildelt etter følgende prosedyre.  

• Nasjonen som har den best rankede løperen på 500 meter, vil bli tildelt kvoteplass.  

• Så fortsetter de med det landet som har den best rankede løperen på 1500 meter.  

• Etter det fortsetter de med det landet som har løperen som er ranket som nummer 2 på 500 meter, 2 

på 1500 meter, 3 på 500 meter, 3 på 1500 meter osv, osv. til kvoten på løpere er fylt opp. 

 

2. Regler uttak Ungdoms OL 2020 

 
• Løpere som hevder seg i toppen internasjonalt på 500 meter eller 1500 meter blir prioritert. 

• Løpere som har kvaliteter på både 500- og 1500 meter blir vurdert. 

• Løpere som tas ut, må være født mellom 01.01.2002 og 31.12.2004 

• Uttak må gjøres i begynnelsen av desember. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Kvalifiseringsløp Ungdoms OL 2020 
 

 
   

 Ungdoms OL (St. Moritz)  

     
 Norges Cup 1 Stavanger (1)  

 Norges Cup 2 Hamar (1)  

 Norges Cup 3 Kristiansund (1)  

 Odalsskøyta 2019 Hamar (1)  

   
 
 


