UDTAGELSE TIL UNGDOMS- OG
JUNIORSTÆVNER 2020
Udtagelse til Junior EM Tartu 2. juli – 5. juli
- Stævnet der kommer til at fungere som kvalifikation til Junior EM bliver Junior Europa Cup Olsztyn d. 30.
maj.

- Udtagelseskravet til Junior EM i Tartu er Top-20 i Olsztyn. De 2 bedst placere drenge og 2 bedst
placerede piger udtages hvis de er i Top-20.
- Triatlon Danmark arrangerer turen til Polen. Egenbetaling med tilskud fra Triatlon Danmark.
- Rasmus Stubager er med som træner/leder på turen.

Junior EM Tartu Estland, 2. juli – 5. juli
- Se udtagelseskriterier oven over. OBS – subjektive udtagelser kan forekomme i særlige tilfælde.
- Triatlon Danmark arrangerer turen. Egenbetaling med tilskud fra Triatlon Danmark.
- Rasmus Stubager er med som træner/leder på turen

Udtagelse til Junior VM Edmonton Canada, 20. – 23. august
- Stævnet der kommer til at fungere som kvalifikation til Junior VM i Edmonton 20. aug. – 23. aug.
bliver Junior EM i Tartu.
- Antallet af danske Top-34 placeringer til Junior EM vil være lig med antal danske nationspladser*
til rådighed ved VM i Edmonton.
- Udtagelseskravet til Junior VM er Top-25 til Junior EM.

Junior VM Edmonton Canada, 20. aug. - 23. august
- Se udtagelseskriterier oven over. OBS – subjektive udtagelser kan forekomme i særlige tilfælde.
- Der vil være egenbetaling, men med tilskud fra Triatlon Danmark på denne tur.
- Der er ikke afklaring på om der vil være en træner/leder med på turen til Canada.

VM Multisport Almere Holland, 5. september – 12. september
- 5. september lørdag – VM duatlon junior
- 8. september tirsdag - VM cross triatlon junior
- 10. september torsdag – VM aquatlon junior
- Der vil være fuld egenbetaling ved disse stævner (transport, startgebyr, dragt, kost og logi mm.)

- Interesserede skal skrive en mail til rasmus.stubager@triatlon.dk hurtigst muligt og senest 31.
marts

1. oktober - 4. oktober Ungdoms EM Alanya, Tyrkiet
- Udtagelse efter DM TRI serien i Kalvebod 23. august.
- Subjektiv udtagelse på baggrund af stævnet i Kalvebod samt DM TRI seriens afdelinger i løbet af
sæsonen.
- Der er endnu ikke klarhed over hvordan turen arrangeres.
- Der vil være egenbetaling, men med tilskud fra Triatlon Danmark på denne tur.
*Nationspladser betyder, at man har kvalificeret en plads til Danmark til stævnet.
Ved spørgsmål kontakt Rasmus Stubager, tlf 22135788 eller rasmus.stubager@triatlon.dk

