UDTAGELSESSKRITERIER
Sommer Universiade 2019 (World Student Games)
Sted:

Napoli, Italien

Rejsedage:

Endnu ikke fastlagt.

Konkurrenceperiode:

Datoer for svømning bliver fastlagt senere (perioden for legene er 3.-14. juli 2019).

Præambel:

Konkurrencestrategien for 2019 Sommer Universiaden bliver at vælge de bedste
svømmere til at dyste om medaljer, top 8 og top 16 placeringer med henblik på yderligere
udvikling og fremskridt hen mod de Olympiske Lege i 2020.

Udtagelse af
Svømmere:
Kvalifikation:

Udtagelsesstævne:
Udtagelsesproces:

Økonomiske
forpligtelser:

Trænerudvælgelse:
Kvalificering:

Økonomiske
forpligtelser:

Svømmere med et gyldigt dansk pas, og som er tilmeldt en klub under Dansk
Svømmeunion pr. 5. april 2019 samt opfylder udtagelseskriterierne, og samtidig
overholder kriterierne og teamprocedurerne.
De udtagne svømmere skal kunne efterleve politikken om ”Proof of fitness” og den
gældende teamkultur: "Et hold, et mål".
Kun svømmere, som er tilmeldt og studerer på universitetet eller er i gang med en
anden videregående uddannelse, som er godkendt af International University Sports
Federation (FISU).
Svømmere, som har kvalificeret sig til VM på langbane 2019, kan ikke deltage.

Danish Open 2019, 5.-9. april 2019

Kun individuelle olympiske løb
Svømmere, som opfylder kravtiderne for VM på langbane 2019 (bilag A), eller hvis
kvalifikationer overstiger disse højst to svømmere pr. løb.

Svømmeren og dennes klub skal acceptere at dække alle omkostninger, der er forbundet
med svømmerens deltagelse i og forberedelse til Sommer Universiade 2019. Der vil blive
opkrævet et depositum på 4000 kr. efter svømmerens og klubbens bekræftelse til Dansk
Svømmeunion. Endelig betaling skal ske senest den 5. juli 2019. Estimeret beløb udover
depositum 10.000 kr.

Landstræneren udvælger en træner.
Træneren skal være aktiv træner i Danmark. Træneren skal overholde alle regler og
procedurer, der er fastsat af Dansk Svømmeunion.

Dansk Svømmeunion vil dække omkostninger i forbindelse med tilmelding og alle udgifter
relateret til den udtagne træners deltagelse.
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Bilag A:
Sommer Universiade 2019 kravtider
(Baseret på +1,0 % af 2019 FINA A langbane kravtider)
Mænd
0:22,40
0:49,29
1:48,47
3:50,43
7:59,05
15:16,45
0:54,60
1:59,52
1:00,55
2:12,31
0:52,48
1:57,88
2:01,42
4:20,48

Løb
50 fri
100 fri
200 fri
400 fri
800 fri
1.500 fri
100 ryg
200 ryg
100 bryst
200 bryst
100 butterfly
200 butterfly
200 individuel medley
400 individuel medley

Kvinder
0:25,29
0:55,03
1:59,85
4:13,07
8:43,75
16:41,96
1:01,20
2:12,84
1:08,10
2:27,37
0:59,06
2:10,50
2:14,46
4:45,90

PROOF FOR FITNESS/KONKURRENCEPARATHED
Proof of Fitness og konkurrenceparathed defineres som svømmerens evne til at opnå tilsvarende eller
bedre resultater ved den prioriterede konkurrence end de resultater, som svømmeren opnåede ved
kvalifikationen.
Svømmeren og dennes personlige træner skal straks - skriftligt per e-mail - informere Dansk
Svømmeunions landstræner og sportschef om enhver skade, sygdom eller ændring i træningen, som kan
påvirke svømmerens evne til at yde sit bedste ved den prioriterede konkurrence.

ÆNDRINGER OG UFORUDSETE OMSTÆNDIGHEDER
Uforudsete omstændigheder
Skulle Dansk Svømmeunion fastslå, 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,
der vedrører udtagelsesproceduren, i forbindelse med ændringer af regler eller politikker fra FINA
og/eller FISU,som berører kriterierne i dette dokument.
3. Eventuelle ændringer af disse kriterier vil straks blive offentliggjort på Dansk Svømmeunions
hjemmeside.
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