Udtagelseskriterier til Swedish Swim Games 2016
Swedish Swim Games afvikles i 2016 i dagene 8.-9. oktober 2016 i Vilundabadet, Väsby, Sverige og vil i
2016 fungere som en landsholdsaktivitet for juniorsvømmere.
Kvalifikation til Swedish Swim Games sker ved opfyldelse af nedenstående udtagelseskriterier ved et af 2
stævner afhængigt af sommerens hovedmål:
Svømmere, der deltager ved Europæiske mesterskaber for junior d. 6.-10. juli i Hódmezővásárhely, skal
kvalificere sig her og kan ikke kvalificere sig ved andre stævner. Alle øvrige svømmere skal kvalificere sig
ved Danmarksmesterskaberne for junior på langbane i Herning d. 25.-28. juni 2016.
Kvalifikation sikres ved at svømme under et af nedenstående kvalifikationskrav i forbindelse med det
relevante mesterskab. Tider opnået i indledende heats, finaler og på 1. tur i holdkapper vægtens ens.
Der vil maksimalt blive udtaget 25 svømmere. Skulle mere end 25 svømmere svømme under de opstillede
kravtider vil de 25 svømmere, der procentvis er længst under kravtiden blive udtaget.
Udtagelsen til Swedish Swim Games 2016 sker under forudsætning af, at der planlægges et
sammenhængende træningsforløb fra uge 32, 2016 og frem til Swedish Swim Games. De udtagne
svømmere forventes ikke, at være formtoppede eller særligt udhvilede i forbindelse med Swedish Swim
Games 2016.
Kravtider:
Disciplin
50 fri svømning
100 fri svømning
200 fri svømning
400 fri svømning
800 fri svømning
1500 fri svømning
50 rygsvømning
100 rygsvømning
200 rygsvømning
50 brystsvømning
100 brystsvømning
200 brystsvømning
50 butterfly
100 butterfly
200 butterfly
200 IM
400 IM

Drenge
1998/1999/2000
0:23,69
0:52,06
1:53,99
4:01,64
8:21,25
15:57,55
0:26,95
0:57,51
2:05,36
0:29,42
1:04,69
2:19,68
0:25,22
0:55,82
2:04,37
2:07,24
4:33,95

Piger
1999/2000/2001
0:26,55
0:57,74
2:04,73
4:23,28
8:59,24
17:17,02
0:29,86
1:04,60
2:18,06
0:33,05
1:12,34
2:36,18
0:28,03
1:02,16
2:17,47
2:20,27
4:59,62

Alle kravtiderne er langbanetider.
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Trænerudtagelser:
Der udtages op til 5 klubtrænere, således at udtagelse af svømmer nr. 1, 5, 10, 15 og 20 udløser en træner.
Trænere udtages efter en rangordning af hvor langt svømmerne procentvis har svømmet under kravtiden i
én enkelt disciplin.
Trænere, der har deltaget ved de Europæiske mesterskaber for junior i 2016, kan ikke komme i betragtning
til udtagelse til Swedish Swim Games.
Egenbetaling:
Der vil blive opkrævet en egenbetaling på kr. 2000,- pr. svømmer.
Egenbetalingen opkræves via klubben.
Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Thomas Stub på ts@svoem.dk eller tlf.: 20 62 13 50.
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