
Overordnede proportioner for DM Hold

Kort navn (+ årstal) DMH

Banelængde Kortbane

Antal baner 6 baner

Termin Afvikles over én weekend i november på en sådan måde at mesterskabet ikke falder sammen med internationale mesterskaber. Forsøges så 

vidt muligt placeret tre eller fire uger forud for DM-L.

Antal dage 2 dage

Målsætning Turneringen skal skabe sammenhængskraft i klubberne og være en fælles oplevelse for mange svømmere fra mange dansk svømmeklubber, 

der kan slutte efterårssæsonen af med en festlig sportsevent. Stævnesetup'et skal tilgodese klubber med forskellige alderssammensætning og 

løbsprogram skal afspejle at stævnet er noget særligt. 

Stævnesetup Holdmesterskab for svømmere i alle aldersgrupper - dvs. inden aldersinddeling. 

Der udbydes 2 forskellige turneringer:

Divisionsturneringen:

Tre divisioner af 9 hold (1. – 3. division) afgøres med FINA point:

- Vinderen af 1. division er sikret en plads i 1. division året efter

- Vinderen af 2. division er sikret en plads i 1. division året efter

- Vinderen af 3. division er sikret en plads i 2. division året efter

Der skal i alle tre divisioner bruger mindst 18 svømmere (9 herrer og 9 damer) for at stille fuldt hold.

Alle tre division afvikles i 4 afsnit med start fredag aften og slut søndag over middag.

Divisionering sker via en rangering af landets klubber på baggrund af kortbaneresultater registreret i perioden 1. september til 15. februar året 

før. 

En klub/startfællesskab skal have deltage i en af turneringerne under DM Hold året før for at kunne deltage i 1. – 3. division.

Åben turnering:

Afvikles i samme weekend som 1.-3. division - evt. opdelt i flere arrangementssteder med mere end 8 tilmeldte hold. Afgøres med FINA point.

Der skal bruges mindst 14 svømmere (7 herrer og 7 damer) for at stille fuldt hold.

Finalen afvikles i 4 afsnit med start fredag aften og slut søndag over middag.

Alle klubber kan frit tilmelde sig uanset om de har deltaget i DM Hold året før.

Målgruppe Svømmere i alle aldersgrupper.
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Overordnede proportioner for DM Hold

Kravtider Ingen.

Præmiering Divisionsturneringen:

Medaljer til maksimalt 26 svømmere på hvert af de 3 bedst placerede hold i 1, 2. og 3. division og vandrepokal til vinderen af 1. division.

Åben turnering:

Medaljer til maksimalt 26 svømmere på hvert af de 3 bedst placerede hold.

Individuelt 

løbsprogram

Divisionsturneringen og Åben turnering:

Damer: 50, 100, 200, 400, 800 fri

Herrer: 50, 100, 200, 400, 1500 fri

For begge køn:

50, 100, 200 ryg

50, 100, 200 bryst

50, 100, 200 fly

100, 200, 400 IM

Holdkapper Divisionsturneringen:

For begge køn:

4 x 100 fri, 4 x 200 fri, 4 x 100 holdmedley

Mix holdkapper:

4 x 50 fri, 4 x 50 holdmedley

Åben turnering:

For begge køn:

4 x 100 holdmedley, 4 x 100 IM

Mix holdkapper:

8 x 50 fri, 4 x 100 fri, 4 x 100 ryg, 4 x 100 bryst, 4 x 100 fly
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