VM Langbane 2022 - Udtagelseskriterier
Konkurrence:

22.-29. maj 2022, Fukuoka, Japan.

Træningslejr:

Forventet precamp fra den 9.-18. maj 2022, Nagano, Japan.

Præambel:

Den sportslige strategi for VM Langbane er at udtage det mest konkurrencedygtige hold af danske
svømmere med følgende intentioner:
1) At individuelle løb kan konkurrere om medaljer og top-8 placeringer
2) At holdkapper kan konkurrere om medaljer og top-6 placeringer

Svømmerudtagelse:
Kvalifikation:
Svømmere skal have et gyldigt dansk pas, repræsentere en klub i Dansk Svømmeunion og overholde
teamprocedurerne.
De kvalificerede svømmere skal efterleve politikken om ”Proof of fitness” og den gældende
teamkultur: "Et hold, et mål".
Kvalifikationsperiode:

Det er muligt at kvalificere sig i perioden fra 1. januar 2022 til og med 19. april 2022.
Kvalifikation kan udelukkende ske ved FINA-godkendte langbanestævner.
De Olympiske Lege i Tokyo 2021 er med i kvalifikationsperioden. Individuelle resultater herfra tæller
således med i kvalifikationsperioden på lige fod med resultater opnået i ovenstående
kvalifikationsperiode.

Kravtider:

Kravtiderne er FINA A-krav for VM Langbane 2022. Se bilag A.
Første prioritet: Individuelle løb
Højest to svømmere pr. løb der svømmer under de opstillede kravtider. Er der flere end to
svømmere under kravtiden, rangeres de ud fra, hvem der har svømmet længst under kravtiden inden
for de gældende kvalifikationsperioder.
Anden prioritet: Holdkapper
Potentialet for holdkapperne vurderes efter kvalifikationsperiodens afslutning.
Tredje prioritet: Subjektiv udtagelse
Ved slutningen af udtagelsesperioden kan Dansk Svømmeunions landstræner og sportschef i samråd
udtage yderligere svømmere.
Tider, der er opnået ved stævner i udlandet, skal indrapporteres til svømmetider, ellers risikeres det, at
tiderne ikke kommer i betragtning i forbindelse med kvalifikation. Jf.:
https://www.svoem.org/_files/_database/database105/Supplerende_Staevnereglement.pdf

Princip for løbsdeltagelse ved EM langbane 2022
Svømmere vil som udgangspunkt kun blive tilmeldt i de løb, hvor de har opnået kravtid.
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Bilag A: Langbane kravtider til VM Langbane 2022.
Individuelle løb
50 fri svømning
100 fri svømning
200 fri svømning
400 fri svømning
800 fri svømning
1500 fri svømning

Mænd
0:22,18
0:48,77
1:47,06
3:48,15
7:53,11
15:04,64

Kvinder
0:25,04
0:54,25
1:58,66
4:10,57
8:37,90
16:29,57

50 rygsvømning
100 rygsvømning
200 rygsvømning

0:25,17
0:54,03
1:58,07

0:28,22
1:00,59
2:11,08

50 brystsvømning
100 brystsvømning
200 brystsvømning

0:27,33
0:59,75
2:10,32

0:31,22
1:07,43
2:25,91

50 butterfly
100 butterfly
200 butterfly

0:23,63
0:51,96
1:56,71

0:26,32
0:58,33
2:09,21

200 individuel medley
400 individuel medley

1:59,76
4:17,48

2:12,98
4:43,06

Udtagelse af trænere:
Kvalifikation:
Trænerne skal være aktive trænere 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 af de af deres svømmere, som er udtaget til holdet til VM Langbane 2022.
De to trænere med de to svømmere, som 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 VM Langbane 2022, skal træneren have minimum en DIF
diplomtræneruddannelse eller tilsvarende uddannelse (DIF niveau 3).
Udtagelsesbekræftelse:

Landstræneren og sportschefen vil foretage den endelige udtagelse af holdet umiddelbart efter
afslutningen på Danish Open den 19. april 2022.
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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 Danish Open 2022 – 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 FINA, 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”. Dette 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 VM Langbane 2022. Dette gøres skriftligt på e-mail til landstræner
Stefan Hansen, sh@svoem.dk.
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