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IAAFs rankingssystem og hva skal til for å komme til 

VM



Kvalifiseringssystem bakgrunn

■ Tidligere absolutte krav (i en periode A og B krav)

■ De siste to mesterskapene har IAAF vedtatt «ønsket antall deltagere». 

Satt absolutte krav og dersom ikke »nok» personer har tatt kravet har 

de invitert for å fylle opp

■ All Athletics har lenge hatt et rankingsystem. Det har så vært ønske 

om å bruke dette istedenfor enkeltresultat. 



For å komme til VM

1) Klare kvalifiseringskrav (skulle kunngjøres idag)

2) Være plassert innenfor «ønsket antall» på ranking



Hva skal til for å komme til Doha

■ Veldig få norske utøvere vil klare det direkte kravet. 

■ Jeg tipper: 

Karsten, 3xIngebrigtsen, Isabelle, Karoline og Håvard

■ De andre må trolig belage seg på ranking



Rankingsystemet

■ Bygger på systemet som har vært i aksjon i mange år (laget av All 

athletics). Kjøpt opp av IAAF ifjor.

■ Rankingen ligger til enhver tid oppdatert på https://worldrankings-

staging.aws.iaaf.org/home

■ NB: Foreløpig er rankingen på «testing and review» stadiet

■ Ifølge IAAF vil en offisiell IAAF World Ranking lanseres i September 

2018 (som alle skjønner er det forsinket)

https://worldrankings-staging.aws.iaaf.org/home


Ranking

■ Alle resultater en utøver oppnår blir omregnet til en poengsum

■ Utøverens rankingpoengsum er snittet av de fem høyeste 

poengsummene (NB: for noen øvelser, lange løp på bane, maraton, 

kappgang og mangekamp er det snittet av to eller tre poengsummer.) 

■ Poengsummen for et enkelt resultat er en funksjon av resultatet, 

plasseringen i stevnet og kategorien stevnet er i. 



Poengsum, resultat

■ Resultatet omgjøres til IAAF poeng (standard tabell, en tabell for 

utendørs og en tabell for innendørs resultater) 

■ Poengsummen i sprint og horisontale hopp korrigeres for med- eller 

motvind: medvind 3m/s og 4m/s, motvind -1m/s til -4m/s



Poengsum forts.

■ Etter at en har regnet ut poengsummen for resultatet (lest i tabellen og justert for 

vind), legges det til en poengsum for plassering. Denne poengsummen er igjen en 

funksjon av stevnets kategori. 

■ Vi får da: 

IAAF poeng +/- vindjustering + plasseringspoeng = poeng for enkeltresultat

■ Snittet av fem beste (to og tre for noen øvelser) enkeltresultat blir rankingpoengene

til utøveren. 



Plasseringspoeng

■ En får plasseringspoeng fra 0 for dårlig plassering og opp til 350 for seier i 

VM eller OL 

■ For de fleste øvelsene er stevnene delt i 10 kategorier. Et «standard» 

nasjonalt stevne er i kategori F som gir 15 poeng for seier.

■ Norske elitestevner er per idag i E eller F. Folksam Grand Prix i Sverige er i 

kategori C, mens et norsk mesterskap (utendørs) er i kategori B

■ Plasseringspoengene blir helt avgjørende for å kvalifisere til mesterskap





Eksempel 100 meter menn

■ 10,30 sek vinner sommerstevnet på Bislett: 1120 poeng

■ 10,30 sek blir nummer på 2 på Folksam Grand prix Karlstad: 1155 

poeng

– (tilsvarer 10,19 på Bisletts sommerstevne)

■ 10,30 sek blir nummer fire på World Challenge i Zagreb: 1205 poeng

– (tilsvarer 10,04 på Bisletts sommerstevne)

■ 10,30 sek er heldig å få stille på Bislett Games blir sist): 1185 poeng

– (tilsvarer 10,10 på Bisletts sommerstevne)



To eksempler



Noen poenger

■ En kan ha to innendørsresultater, 

■ Noen øvelser «aggregeres», f.eks.

400m: 300m, 300m innendørs, 400m innendørs, 500m, 500 
meter innendørs
1500m: 1500m innendørs, Mile, Mile innendørs, 2000m 2000m 
innendørs

■ En MÅ ha fem resultater (eksempelvis er ikke Amalie Iuel rangert på 400 meter 
hekk i 2018, har kun fire resultater)

■ Blir slutt på lureløp i NM!

■ Det blir fortsatt viktigst å løpe fort, hoppe langt/høyt og kaste langt (men 
viktigere å gjøre det i riktige stevner) 



Kvalifisert dersom VM var i år, menn

■ Jakob Ingebrigtsen 1500 og 5000

■ Filip Ingebrigtsen 1500

■ Henrik Ingebrigtsen 1500 og 5000

■ Karsten Warholm 400 mhk

■ Jonathan Quarcoo 200 m

■ Tom Erling Kaarbø 3000mhinder

■ Eivind Henriksen, slegge

■ Martin Roe, 10-kamp

■ Sondre Guttormsen, stav

■ Ola Stunes Isene, diskos

■ Vladimir Vukicevic og Marcus Thomsen er rett bak og kunne kommet med ved ett forfall



Kvalifisert dersom VM var i år, damer

■ Isabelle Pedersen, 100 meter hekk

■ Karoline Bjerkelig Grøvdal, 3000 mhinder

■ Line Kloster, 400 meter hekk

■ Ezinne Okparaebo, 100 meter

■ Hedda Hynne 800 meter

■ Sigrid Borge, spyd

■ Tonje Angelsen, høyde



Statistisk vurdering av hva som blir 
«krav»

■ Har tatt ut de 100 beste i hver øvelse. 

■ Rensket listene (kun de tre beste fra hver nasjon)

■ Funnet poengsummen til »den siste» som ville kvalifisert seg i år gitt 
IAAF sine måltall

■ Sett hvor mye «ekstrapoeng» de siste fem kvalifiserte har, tatt 
medianen og delt på fem. 

■ Regnet tilbake fra poeng til resultat



»Krav» 
Doha 
2018

Menn Damer

London Abs krav -40 Øvelse -40 Abs krav London

10,12 10,13 10,25 100m 11,43 11,24 11,26

20,44 20,49 20,75 200m 23,42 23,01 23,10

45,5 45,29 45,87 400m 52,48 51,46 52,10

01:45,9 01:45,9 01:47,2 800m 02:02,2 02:00,0 02:01,0

03:36,0 03:37,9 03:40,9 1500m 04:14,4 04:09,2 04:07,5

13:22,6 13:26,5 13:37,9 5000m 15:51,4 15:30,0 15:22,0

27:45,0 27:40,8 28:06,7 10000m 32:23,4 31:38,1 32:15,0

13,48 13,35 13,56 100/110mhk 13,12 12,82 12,98

49,35 48,95 49,74 400mhk 57,14 55,84 56,10

08:32,0 08:32,0 08:41,5 3000mh 09:58,6 09:42,1 0,01

2,30 2,31 2,26 Høyde 1,87 1,91 1,94

5,70 5,75 5,60 Stav 4,37 4,50 4,55

8,15 8,19 8,01 Lengde 6,55 6,74 6,75

16,80 16,99 16,61 Tresteg 14,06 14,45 14,10

20,50 20,72 20,05 Kule 17,35 17,99 17,75

65,00 64,31 62,13 Diskos 57,68 59,85 61,20

76,00 76,69 74,19 Slegge 67,67 70,15 71,00

83,00 82,35 79,54 Spyd 57,93 60,09 61,40

8100 8530 8273 Mangekamp 6410 6200



Utfordringer

■ Norge har «ingen» gode stevner utover NM og Bislett Games. 

■ «noen» må jobbe aktivt for å løfte Norske stevner opp minst nivå D

■ Utøvere (som har reell mulighet), må delta (og prestere godt) i sentrale 

stevner

■ Bør lage en skikkelig oversikt over aktuelle stevner

■ Gode resultater i NM blir viktig (NM bør arrangeres der det kan bli 

gode resultater). 



MEN: 
DERSOM DU LØPER FORT, HOPPER 

HØYT, HOPPER LANG ELLER KASTER 
LANGT NOK VIL DU BLI INVITERT TIL 

GODE STEVNER OG FÅ MULIGHET TIL 
Å FÅ EKSTRA POENG OG IGJEN 

MULIGHET TIL Å BLI KVALIFISERT TIL 
VM.


