Udtagelseskriterier til nordiske mesterskaber junior langbane 2017
De nordiske mesterskaber for juniorer på langbane afvikles i perioden 8.-9. juli 2017 i Vágur, Færøerne.
Kvalifikation til mesterskaberne sker ved opfyldelse af nedenstående udtagelseskriterier i forbindelse med
følgende mesterskaber:
Juniorsvømmere

Danish Open, 1.-5. april 2017

Årgangssvømmere

DM årgang langbane, 24.-27. juni 2017

Drenge:
Piger:
Drenge:
Piger:

2001
2002
2002 og 2003
2003 og 2004

Svømmere, der er udtaget til europæiske mesterskaber for juniorer 2017 eller European Youth Olympic
Festival (EYOF) i 2017 kan ikke komme i betragtning til udtagelse til NM junior langbane.
Alle kravtiderne er langbanetider og er ikke differentierede mellem junior- og årgangssvømmere.
Kravtider kan opnås i indledende heats, finaler og på 1. tur i holdkapper og tiderne vægtens ens.
Der gælder følgende specifikke kriterier for udtagelsen af henholdsvis junior- og årgangssvømmere:
Juniorsvømmere
 Juniorsvømmere, der præsterer en tid under de opstillede kravtider, kvalificerer sig til NM junior
langbane med den begrænsning, at der maksimalt vil blive udtaget 16 juniorsvømmere.
 Skulle mere end 16 juniorsvømmere præstere tider under de opstillede kravtider, vil de 16
svømmere, der procentvis er længst under kravtiden, blive udtaget.
 Dog reserveres der 6 pladser til både drenge og piger, således at de 6 bedste svømmere af hvert
køn, der præsterer tider under kravtiden er sikret deltagelse.
 Skulle færre end 16 svømmere klare kravtiden til NM junior langbane kan de overskydende pladser
fyldes af årgangssvømmere i forbindelse med DM årgang langbane.
 Der kan maksimalt udtages 2 svømmere af hvert køn i hver disciplin.
 De udtagne juniorsvømmere præsenteres umiddelbart efter Danish Open.
Årgangssvømmere
 Årgangssvømmere, der præsterer en tid under de opstillede kravtider, kvalificerer sig til NM junior
langbane med den begrænsning, at der maksimalt vil blive udtaget 8 årgangssvømmere.
 Skulle mere end 8 årgangssvømmere præstere tider under de opstillede kravtider, vil de 8
svømmere, der procentvis er længst under kravtiden, blive udtaget. Eventuelle overskydende
pladser fra juniorsvømmernes til Danish Open kvalifikation kan dog fyldes af årgangssvømmere ud
over de 8 bedste.
 Dog reserveres der 3 pladser til både drenge og piger, således at de 3 bedste svømmere af hvert
køn, der præsterer tider under kravtiden er sikret deltagelse.
 Der kan maksimalt udtages 2 svømmere af hvert køn i hver disciplin.
 De udtagne årgangssvømmere præsenteres umiddelbart efter DM årgang langbane
Der udtages maksimalt 24 svømmere på tværs af junior- og årgangsgruppen.
Holdkapper sammensættes af individuelt kvalificerede deltagere på tværs af de 2 udtagelsesstævner.
Udtagelsen til NM junior langbane sker naturligvis under forudsætning af at der planlægges og prioriteres et
uafbrudt forberedelsesforløb fra kvalifikationen til henholdsvis Danish Open og DM årgang langbane og frem
til NM junior langbane.
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Kravtider:
Disciplin

Drenge

Piger

2001, 2002 og 2003

2002, 2003 og 2004

50 fri svømning

0:24,40

0:27,63

100 fri svømning

0:53,67

0:59,96

200 fri svømning

1:57,58

2:08,89

400 fri svømning

4:09,74

4:32,23
9:17,08

800 fri svømning
1500 fri svømning

16:32,36

100 rygsvømning

0:59,17

1:06,71

200 rygsvømning

2:08,94

2:23,11

100 brystsvømning

1:06,57

1:14,95

200 brystsvømning

2:23,61

2:42,02

100 butterfly

0:57,36

1:04,54

200 butterfly

2:07,97

2:22,10

200 individuel medley

2:11,37

2:25,62

400 individuel medley

4:42,80

5:09,87

Trænerudtagelser:
Der udtages efter Danish Open op til 4 klubtrænere skiftevis efter følgende kriterier:
 Træneren til den juniorsvømmer på holdet der procentvis er længst under kravtiden i én disciplin.
 Træneren, der har flest juniorsvømmere på holdet. Ved lighed mellem flere trænere er den
juniorsvømmer på holdet, der procentvis er længst under kravtiden i én disciplin afgørende.
Udtagelse af svømmer nr. 1, 5, 10 og 15 udløser en træner efter ovenstående kriterier.
Der udtages efter DM årgang langbane yderligere 1 klubtræner, såfremt der er årgangssvømmere, der
kvalificerer sig til holdet. Det er træneren til den årgangssvømmer på holdet der procentvis er længst under
kravtiden i én disciplin, der udtages.
Trænere, der er udtaget til de europæiske mesterskaber for juniorer 2017 eller European Youth Olympic
Festival (EYOF) i 2017, kan ikke komme i betragtning til udtagelse til nordiske mesterskaber junior langbane
2017.
Egenbetaling:
Der vil blive opkrævet en egenbetaling på kr. 1500,- pr. svømmer.
Egenbetalingen opkræves via klubben.
Kontakt:
Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Thomas Stub på ts@svoem.dk eller tlf.: 20 62 13 50.
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