Kravtider til NJM & Udtagelser til NM
Upplands-Väsby, Sverige
den 12. - 14. december 2014
Kravtider til NJM
Dreng årg. 97 & 98
01:14,02

50+100 fri

Pige årg. 99 & 00
01:24,16

05:44,77

200+400 fri

06:27,01

15:28,78

800/1500 fri

09:06,02

02:58,42

100+200 ryg

03:19,62

03:20,50

100+200 bryst

03:48,77

03:01,29

100+200 fly

03:19,19

06:33,32

200+400 im

07:20,73

Nordiske Junior
Piger årgang 1999 & 2000 - Drenge årgang 1997 & 1998.
Der udtages kun 1 svømmer pr. kategori under kravet. Er flere svømmere under kravet er det
svømmeren med hurtigst samlet tid, der udtages.
Hvis en svømmer er under krav og bedst i to eller flere kategorier udtages han/hun kun i den
kategori, hvor vedkommende har bedst samlede Fina point. Derved kan der udtages en anden
svømmer i de nu vakante kategorier, dog er en svømmer kun sikret udtagelse, såfremt
vedkommende vinder en kategori.
Maximalt 8 svømmer pr køn kan udtages.
Der kan udtages 1 subjektiv svømmer til holdkap.
Kravtiderne skal opnåes ved DM-kortbane i Bellahøj den 20. - 23. nov 2014
Det vil være muligt at tage en kravtid i både indledende og finale, men i tilfælde af at en svømmer
går under kravtiden i finalen, så er det finalen, der er kvalificeret uanset, hvor hurtig, der er
svømmet i indledene.
Spørgsmål til kravtider osv. skal ske til sportchef Mikkel von Seelen - mvs@svoem.dk
Nordiske Senior
De 4 bedste piger i årgang (1996 til 1998) baseret på bedste fina point i finalerne.
De 4 bedste drenge i årgang(1994 til 1996) baseret på bedste fina point i finalerne.
Resultater fra indledende vil blive brugt, såfremt der ikke har været nok seniore i finalerne.

Svømmere der kvalificeres til VM på kortbane, vil ikke blive udtaget og tæller ikke med i
sammentællingen.
Udtagelserne skal opnås ved DM-kortbane i Bellahøj den 20. - 23. nov. 2014
Der vil være egenbetaling for pre-senior svømmerne ved dette stævne.
Spørgsmål til udtagelserne osv. skal ske til sportchef Mikkel von Seelen, mvs@svoem.dk

