
 

 

Uttakskriterier til internasjonale mesterskap 2014-2015:  
 

IAU World & European Championships 100 K & 24 Hour 

• Hovedkriterier for uttak vil være oppnådde resultater på tilsvarende distanser i løpet av de siste       
24 månedene før mesterskap finner sted.  

• Øvrige prestasjoner på ultradistanse og bevist form fram mot uttaksdato kan også telle i kombinasjon 
med bruk av skjønn. 

• Ved oppnådd resultat tilsvarende minimum IAUs kategori B (se nedenfor) og innenfor tidsfrister 
nevnt ovenfor er man med i vurderingen, men ikke automatisk kvalifisert. 

 
o 100 km:  7.30 for menn / 9.00 for kvinner 
o 24 timers: 220 km for menn / 200 km for kvinner 

 

• IAUs kategori B-krav gir normalt sett kvalifisering, men dersom flere enn det antall deltagere vi kan 
stille med i mesterskapet – og /eller økonomi tilsier – vil uttaket baseres på utvalgets rangering av 
vurderte IAU A og B utøvere. 

• På samme måte vil antallet som oppnår tilsvarende B-kravet til IAU og ønsker å løpe i mesterskapet, 
være bestemmende for i hvilken utstrekning løpere med svakere resultater kan bli tatt ut til 
mesterskapene.  

• Som prinsipp vil alle som tas ut i den norske troppen oppnå den samme støtten. 
 
Ultraløpsutvalget har som målsetting å sende minst 2 fulle lag til alle mesterskap på 100 km og 24 timers.  
 
Særskilt for mesterskap utenfor Europa: Det vil bare i helt spesielle tilfeller bli sendt mer enn tre herre- og tre 
kvinneløpere på grunn av betydelig høyere kostnader. 
 
 
IAU World Trail Challenge  

• Hovedkriterier for uttak vil være resultater oppnådd i terrengløp på distanser opp mot og over 50 
miles (80 km) – der hoveddelen av løpet skjer i terreng og med betydelig kupering. Utvalget vil måtte 
bruke mer skjønn ved uttak her enn på flate løp – siden det er vanskelig å sammenligne tider i ulike 
løp.  

 
Kommende mesterskap: (Oppdateres våren 2014) 
 
2014 IAU 100km World & European Championships  30. august Daugavpils Latvia  
2014 IAU 24 Hour World & European Championships  
 
2015 IAU 24 Hour World & European Championships  

2015 IAU World Trail Challenge 
2015 IAU 100km World & European Championships  
 
Oppdatert Oslo 15. januar 2014 
For NFIFs Ultraløpsutvalg 
 
Sharon Broadwell 
Leder 
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