
Mænd Damer

00:22,29 50 Fri 00:25,28

00:49,16 100 Fri 00:54,96

01:48,39 200 Fri 01:58,83

03:50,21 400 Fri 04:11,14

07:55,63 800 Fri 08:35,16

15:14,18 1500 Fri 16:20,12

00:25,49 50 Ryg 00:28,50

00:54,57 100 Ryg 01:01,32

01:58,83 200 Ryg 02:11,61

00:27,73 50 Bryst 00:31,34

01:00,65 100 Bryst 01:08,50

02:12,25 200 Bryst 02:28,00

00:23,61 50 Butterfly 00:26,43

00:52,55 100 Butterfly 00:59,04

01:57,20 200 Butterfly 02:10,26

01:59,99 200 Medley 02:14,48

04:19,10 400 Medley 04:44,51

03:15,40 4x100 Fri 03:39,36

07:13,34 4x200 Fri 07:57,28

03:35,55 4x100 Medley 04:01,10

Noter

Individuelle kvalifikationer i ikke-olympiske discipliner

Udtagelse af svømmere i disse "ekstra" løb forudsætter, at de har et signifikant 

niveua i et andet VM løb.

For 50m specialisterne vil det eksempelvis betyde, at de skal være inden for 2% på

100m-distancen, og at der er en ledig plads i den disciplin.

Vi vil foretage den sportlige vurdering heraf efter afslutningen af kvalifikationsperioden. 

til holdet. Disse svømmere skal bevise "proof of race fitness" i løbet af 6 måneder op 

til Kazan.

Landsholdsaftale & proof of fitness

Ved udtagelsen til VM-langbane skal der underskreves en "availability form".

For at kunne deltage i VM på langbane er det en forudsætning, at der ligger en 

underskrevet landsholdasaftale og en "proof of fitness form".

Trænerudtagelser til verdensmesterskaber på langbane

1. trænere skal have en top 16 svømmere på FINAs langbane verdensrangliste

fra 2014, renset så der er to svømmere pr. nation.

2. Ekstra trænere vil blive udtaget på baggrund af "needs of the team".

3.  Som udgangspunkt vil der udtages 1 træner pr.  4-5 svømmer. 

4. Dansk Svømmeunion udtager kun trænere der har deres daglige virke i Danmark. 

Verdensmesterskaber på langbane i Kazan , Rusland 

den 2. - 9. august 2015

Kvalifikationstiderne er baseret på baggrund af et gennemsnit af 16. bedste tid,

Danish Open 2015 den 28.-31. marts 2015

Opdateret den 19. februar 2015 (MAK)

*Individuelle medaljetagere fra EM på langbane i Berlin, vil automatisk blive udtaget

fra indledende, ved de sidste 2 verdensmesterskaber på langbane (2011 & 2013) 

Holdkapkvalifikationer. 

Kvalifikationstiderne er baseret på den 8 bedste tid fra finalerne, ved de sidste

2 verdensmesterskaber på langbane (2011 & 2013) 

Kvalifikationsstævner.

EM på langbane i Berlin den 18. - 24. august 2014 *

Individuelle kvalifikationer i olympiske discipliner.

Kvalifikationstiderne er baseret på baggrund af et gennemsnit af 12. bedste tid,

fra indledende, ved de sidste 2 verdensmesterskaber på langbane (2011 & 2013) 


