Europæiske Mesterskaber på langbane 2021 – udtagelseskriterier
Konkurrenceperiode:

17. - 23. maj 2021, Budapest, Ungarn

Træningslejr:

Forventet ankomst til Budapest 15. maj. Der er ingen træningslejr forud for dette EM

Præambel:

Den sportslige strategi for Europamesterskaberne på langbane er todelt:
• For de svømmere som er udtaget til sommerens OL forventes det at svømmerne
bruger EM, som et led i forberedelserne frem mod sommerens OL.
• For den gruppe der ikke er kvalificeret til OL, skal EM betragtes som sommerens
vigtigste stævne og forsøge at opnå OL kvalifikation.
Danmark deltager i EM med følgende intentioner 1) medaljer og top-8 placeringer 2)
yderligere kvalifikationer til OL 3) forberedelse af målrettet udvikling af svømmere frem mod
OL 2024.

Svømmerudtagelse:
Kvalifikation: Svømmere skal have et gyldigt dansk pas, repræsenterer en klub i Dansk Svømmeunion,
opfylder udtagelseskriterierne og samtidig overholder teamprocedurerne.
De udvalgte svømmere skal kunne efterleve politikken om ”Proof of fitness” og den
gældende teamkultur: "Et hold, et mål".
Kvalifikationsperiode:
1. februar til og med Danish open, 17. april - 21. april 2021, Taastrup, Danmark
Kvalifikation kan opnås via officielle resultater som er indberettet til svømmertider jf.
supplerende stævnereglement.
Kravtider:

Kravtider for Europæiske Mesterskaber på langbane 2021.
Se bilag A:
• I olympiske discipliner er kravtiden FINA OL A-krav + 1,5%
• I ikke-olympiske discipliner er kravtiden FINA VM A-krav
Første prioritet: Individuelle løb: Discipliner der er olympiske på langbane (pr. køn)
Højst to svømmere pr. løb, der svømmer under de opstillede nationale kravtider.
Anden prioritet: Individuelle løb: Discipliner der Ikke er olympiske på langbane (pr. køn)
Højst to svømmere pr. løb, der svømmer under de opstillede nationale kravtider.
Tredje prioritet: Subjektiv udtagelse
Ved afslutningen af udtagelsesperioden kan Dansk Svømmeunions landstræner og sportschef i
samråd udtage yderligere svømmere, der lever op til intentionerne i præamblen.
Princip:
Udvikling af OL 2024 potentielle svømmere
I alt 4 præstationer leveret af kvindelige svømmere født i 2000, 2001, 2002 og 2003 samt
mandlige svømmere født i 1999, 2000, 2001 og 2002, der udviser potentiale til OL i 2024 tages i
betragtning.
Svømmere vil blive rangeret ud fra, hvem der procentuelt er tættest på de opstillede kravtider se
bilag A.
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Bilag A: Kravtider til de Europæiske Mesterskaber på langbane 2021
Individuelle løb
50 fri svømning
100 fri svømning
200 fri svømning
400 fri svømning
800 fri svømning
1500 fri svømning

Mænd
0:22,34
0:49,30
1:48,63
3:50,18
8:01,42
15:14,50

Kvinder
0:25,14
0:55,20
1:59,04
4:11,62
8:41,06
16:46,92

50 rygsvømning
100 rygsvømning
200 rygsvømning

0:25,17
0:54,66
1:59,26

0:28,22
1:01,15
2:12,35

50 brystsvømning
100 brystsvømning
200 brystsvømning

0:27,39
1:00,83
2:12,31

0:31,22
1:08,08
2:27,70

50 butterfly
100 butterfly
200 butterfly

0:23,66
0:52,74
1:58,23

0:26,34
0:58,79
2:10,36

200 individuel medley
400 individuel medley

2:01,47
4:19,51

2:14,55
4:42,71

Udtagelse af trænere:
Kvalifikation: Trænerne skal være aktive trænere i et træningsmiljø i Danmark. Trænerne skal overholde
alle regler og procedurer, der er fastsat af Dansk Svømmeunion.
Der udtages en træner per fem svømmere. Landstræneren for Dansk Svømmeunion indgår
ikke i beregningen.
Trænerne bliver rangordnet til udtagelse ud fra, hvor langt svømmerne procentvis har svømmet
under kravtiden i en enkelt disciplin (kun discipliner der er olympiske på langbane) af de af deres
svømmere, som er udtaget til holdet til EM på langbane 2021. De to trænere med de to
svømmere som er procentuelt, har svømmet længst under kravtiden udtages først, og derefter
udtages trænerne efter holdets behov. Her vil såvel hvor langt svømmerne procentuelt er under
kravtiderne, antal af kvalificerede svømmere fra et træningsmiljø og andre forhold blive taget i
betragtning for udvælgelsen af trænere.
For at kunne komme i betragtning som træner til EM langbane holdet skal træneren have
minimum en DIF diplomtræneruddannelse eller tilsvarende uddannelse (DIF træneruddannelse
niveau 3). Desuden skal du som træner have en gyldig dansk trænerlicens.
Afhængig af antallet af tilgængelige akkrediteringer kan landstræneren i samråd med
sportschefen udpege yderligere en eller flere trænere til udviklingsformål efter en
ansøgningsprocedure.
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Udtagelsesbekræftelse:

Landstræneren og sportschefen vil foretage den endelige udtagelse af svømmere efter den
sidste finale ved Danish Open 2021. 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.

PROOF OF FITNESS
De udtagne svømmere skal kunne efterleve politikken om ”Proof of fitness”. Hvilket betyder at svømmerne og
deres personlige trænere er forpligtet til øjeblikkeligt at rapportere om skader, sygdom eller forandring i træning,
der kan påvirke deres evne til at konkurrere på deres højeste niveau ved Europæiske Mesterskaber på langbane.
Dette gøres skriftligt på e-mail til landstræner Stefan Hansen, sh@svoem.dk.
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