Europæiske Mesterskaber på kortbane 2017 – udtagelseskriterier
Konkurrence:

13. - 17. december 2017, København, Danmark

Træningslejr:

10. - 12. december 2017, besluttes senere, København (på stedet)

Præambel:

Konkurrencestrategien for de Europæiske Mesterskaber på kortbane 2017 er at
vælge det mest konkurrencedygtige hold af danske svømmere med det formål at
konkurrere om 1) medaljer og top 8 placeringer 2) top 16 individuelle placeringer og
top 8 holdkap placeringer samt forberedelse af målrettet udvikling af svømmerne
hen mod 2020. Et mesterskab på hjemmebane er en oplagt mulighed for at lade
vores svømmere deltage i europæisk konkurrence på seniorniveau.

Svømmere:
Udtagelse:
Kravtider:

DM kortbane (åben klasse), 9. - 12. november 2017, Greve, Danmark
Kravtider for Europæiske Mesterskaber på kortbane 2017.
Se bilag A:
 Gennemsnitstid for top 16 fra indledende heat olympiske løb – to pr. land.
 Gennemsnitstid for top 8 fra indledende heat ikke-olympiske løb – to pr. land.
Første prioritet:
Individuelle løb: Olympiske løb (pr. køn)
Højst to svømmere pr. løb, der svømmer under de opstillede nationale kravtider.
Anden prioritet:
Individuelle løb: Ikke-olympiske løb (pr. køn)
Højst to svømmere pr. løb, der svømmer under de opstillede nationale kravtider.
Tredje prioritet:
Subjektiv udtagelse
Ved slutningen af udtagelsesperioden (udtagelsesstævnet) kan Dansk Svømmeunions
landstræner og sportschef i samråd udtage yderligere svømmere, der lever op til
intentionerne i præamblen.
Principper:
Udvikling af OL 2020 potentielle svømmere
Præstationer leveret af kvindelige svømmere født i 1998 og yngre samt mandlige
svømmere født i 1997 og yngre (Great Danes 2017 og juniorlandsholdet), der udviser
potentiale til OL i 2020 tages i betragtning.
Udtagelse vil ske på baggrund af en rangliste med alle svømmere, som har opnået en
tredjeplads, opfylder alderskravene og er under kravtiden i et olympiske løb.
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Anmodning om hensyntagen til præstationer
(danske svømmere, som træner i udlandet, og deltagere i VM junior 2017):
I tilfælde af at udtagelsesstævnet medfører logistiske problemer og ulige
omstændigheder, skal svømmeren fremsende et brev med sin anmodning til
landstræneren og sportschefen 90 dage før tilmeldingsfristen til kvalifikationsstævnet.
Præstationer til vurdering for udtagelse til de Europæiske Mesterskaber på kortbane 2017
er:
 Top 8 finalist ved Verdensmesterskaberne på kortbane 2016
 Svømmere udtaget til Verdensmesterskaberne på langbane 2017
 Svømmere udtaget til Juniorverdensmesterskaberne 2017
Politikken om ”proof of fitness” vil blive anvendt i denne forbindelse.
Yderligere
information:

Holdkapstarter kommer ikke i betragtning ved udtagelsen.
Alle holdkapper stilles med individuelt udtagne svømmere..
Tider opnået i finaleafsnit og i løb med direkte finaler vil have prioritet i forhold til tider
opnåede i de indledende heats.

Bilag A: Kravtider til de Europæiske Mesterskaber på kortbane 2017
Kravtider: Kortbanetiderne til OLYMPISKE LØB er beregnet ud fra gennemsnittet af 16. pladsen ved
de indledende heats ved de foregående tre Europæiske Mesterskaber på kortbane (to pr. land).
Kortbanetiderne til IKKE-OLYMPISKE LØB er beregnet ud fra gennemsnittet af 8. pladsen ved de
indledende heats ved de foregående tre Europæiske Mesterskaber på kortbane (to pr. land).
Individuelle løb
50 fri svømning
100 fri svømning
200 fri svømning
400 fri svømning
800 fri svømning
1500 fri svømning

Mænd
0:22,02
0:48,60
1:46,53
3:45,90

Kvinder
0:25,13
0:54,74
1:59,07
4:11,46
8:46,84

15:19,60

50 rygsvømning
100 rygsvømning
200 rygsvømning

0:23,80
0:52,45
1:55,41

0:27,26
1:00,35
2:10,73

50 brystsvømning
100 brystsvømning
200 brystsvømning

0:26,81
0:59,33
2:09,20

0:30,73
1:07,56
2:26,45

50 butterfly
100 butterfly
200 butterfly

0:23,25
0:52,34
1:56,42

0:26,11
0:59,03
2:14,81

100 individuel medley
200 individuel medley
400 individuel medley

0:53,83
1:58,28
4:14,38

1:00,36
2:12,92
4:43,44
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Udtagelse af trænere:
Kriterier:
Trænerne skal være aktive trænere i Danmark. Trænerne skal overholde alle regler
og procedurer, der er fastsat af Dansk Svømmeunion.
Forhold: En træner til fire svømmere. (Landstræneren tæller ikke i beregningen).
Trænerne bliver rangordnet til udtagelse ud fra placeringen på verdensranglisten af
de af deres svømmere, som er udtaget til holdet til EM på kortbane 2017. Afhængig
af antallet af tilgængelige akkrediteringer kan landstræneren i samråd med
sportschefen udpege yderligere en eller flere trænere til udviklingsformål efter en
ansøgningsprocedure.
Udtagelsesbekræftelse:

Landstræneren og sportschefen vil foretage den endelige udtagelse efter den sidste
finale ved udtagelsesstævnet. Holdet vil blive offentliggjort derefter.

ÆNDRINGER OG UFORUDSETE OMSTÆNDIGHEDER
Uforudsete omstændigheder
Skulle Dansk Svømmeunion finde at uforudsete omstændigheder er opstået i forbindelse med
anvendelsen af disse kriterier, vil sportsafdelingen have fuld og uindskrænket frihed til at løse problemet
efter forgodtbefindende, idet der tages hensyn til faktorer og forhold, som den anser for relevante.
Ændringer af dette dokument
1. Dansk Svømmeunion forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette dokument, som efter
dennes skøn er nødvendige.
Ingen af disse ændringer kan foretages efter tilmeldingsfristen til udtagelsesstævnet –
medmindre ændringerne vedrører sportsafdelingens udøvelse af sine beføjelser som beskrevet
under "uforudsete omstændigheder" ovenfor.
2. Dansk Svømmeunion forbeholder sig ret til at gennemgå og ændre disse kriterier eller afgørelser
vedrørende udtagelsesproceduren i forbindelse med ændringer af regler eller politikker fra LEN,
der vedrører kriterierne i dette dokument.
3. Eventuelle ændringer af disse forhold vil straks blive offentliggjort på Dansk Svømmeunions
hjemmeside.
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