VM i langbane 2017 - udtagelseskriterier
Rejsedage:

Torsdag d. 13. juli 2017 til søndag d. 31. juli 2017 - Budapest, Ungarn.

Konkurrenceperiode:
Søndag d. 23. juli 2017 til søndag d.30. juli 2017
Træningslejr: Torsdag d. 13. juli 2017 til torsdag d. 20. juli 2017- Hódmezővásárhely,
Ungarn
Præambel:

Den sportslige strategi for verdensmesterskabet på langbane er at udtage
det mest konkurrencedygtige hold af danske svømmere med den intention at
konkurrere om 1) medaljer og top 8 placeringer 2) individuelle top-16
placeringer og holdkap top-8 placeringer, såvel som forberedelse af målrettet
udvikling af svømmere frem mod 2020.

Svømmerudtagelse:
Kvalifikation: Svømmere med et gyldigt dansk pas, og som repræsenterer en klub i Dansk
Svømmeunion per 1. april 2017 samt opfylder udtagelseskriterierne, og
samtidig overholder kriterierne og teamprocedurerne.
De udvalgte svømmere skal kunne efterleve politikken om ”Proof of fitness”
og den gældende teamkultur: "Et hold, et mål".
Kvalifikationsstævner:
Første stævne: 2017: Danish Open, 1.- 5. april 2017
Andet stævne: 2017: Stockholm Open, 8.-11. april 2017
Svømmere skal konkurrere ved Danish Open for at kunne anvende tider fra
Stockholm Open til kvalifikation til VM. Tider fra løb ved Stockholm Open vil
kun blive taget i betragtning i forbindelse med udtagelse, hvis svømmeren
deltog i samme løb ved Danish Open.
Kun individuelle løb, hvortil der stadig er mulighed for at blive udtaget efter
Danish Open, vil komme i betragtning efter Stockholm Open.
Udtagelsesproces:

Første prioritet:
Olympiske løb (individuelle)
Svømmere, der som minimum lever op til kravtiderne for kvalifikation til VM
på langbane (bilag A). Maksimum to svømmere per løb inden for de valgte
discipliner.
Anden prioritet:
Fri holdkap:
Top 4 svømmerne i løbene på 100 m og 200 m fri vil blive udtaget, hvis deres
samlede tider, der er opnået i finalerne ved Danish Open, minus 1,5 sekund,
lever op til kvalifikationstiden for den pågældende holdkap (bilag B).
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Medley holdkap:
Den bedste svømmer i hvert af 100 m løbene vil blive udtaget, hvis deres
samlede tider, der er opnået i finalerne ved Danish Open, minus 1,5 sekund,
lever op til kvalifikationstiden for den pågældende holdkap (bilag B).
Tredje prioritet:
Ikke-olympiske løb
Svømmere, der som minimum lever op til kravtiderne for kvalificering til VM på
langbane ved kvalifikationsstævnerne, vil komme i betragtning til udtagelse, hvis
deres resultat svarer til eller er bedre end FINAS’s B-kravtider på 100m inden for
samme stilart (bilag C).
Dette gælder også for 800 m fri for mænd og 1500 m fri for kvinder.
Fjerde prioritet:
Subjektiv udtagelse
Ved slutningen af kvalifikationsperioden kan Dansk Svømmeunions landstræner
og sportschef i samråd udtage yderligere svømmere, der lever op til intentionerne
i præamblen.

Bilag A: Kravtider for kvalifikation til VM i langbane
VM kravtider (langbanetider) er udregnet fra en gennemsnitlig 12. plads fra de foregående
tre verdensmesterskaber på langbane.
Individuelle løb
50 fri svømning
100 fri svømning
200 fri svømning
400 fri svømning
800 fri svømning
1500 fri svømning

Mænd
0:22,21
0:48,84
1:47,78
3:48,50
7:54,15*
15:06,91

Kvinder
0:25,05
0:54:60
1:58,21
4:09,06
8:30,73
16:21,76*

50 rygsvømning
100 rygsvømning
200 rygsvømning

0:25,23**
0:54,10
1:58,19

0:28,45**
1:00,74
2:10,55

50 brystsvømning
100 brystsvømning
200 brystsvømning

0:27,60**
1:00,21
2:11,47

0:31,16**
1:07,79
2:26,57

50 butterfly
100 butterfly
200 butterfly

0:23,60**
0:52,21
1:56,78

0:26,43**
0:58,47
2:09,42

1:59,55
4:16,68

2:13,05
4:40,69

200 individuel medley
400 individuel medley

Se tredje prioritet og bilag C ved løb markeret med * og **.
*FINA’s 2017 VM-udtagelseskriterier er gældende.
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Bilag B:
Kvalificering af holdkap: Langbanetider er udregnet fra en gennemsnitlig 12. plads ved de
foregående tre verdensmesterskaber i langbane. 4x100 fri, 4x200 fri, 4x100 medley.
Holdkap kravtider
Mænd
4x100 fri holdkap
3:17,79
4x200 fri holdkap
7:15,53
4x100 medley holdkap
3:36,14
*FINA’s 2017 VM-udtagelseskriterier er gældende.

Kvinder
3:42,53
8:06,56
4:04,34

Bilag C
Kvalifikationskrav (ikke-olympiske løb)
** Under forudsætning af kvalificering ved 100 m og 200 m løb inden for samme stilart og
overholdelse eller opnåelse af FINA’s B-standarder.
*Under forudsætning af kvalificering ved 1500 m fri for mænd og 800 m fri for kvinder.
*FINA’s 2017 VM-udtagelseskriterier er gældende.
Trænerudtagelse:
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 fire svømmere (Landstræneren for Dansk
Svømmeunion indgår ikke i beregningen). Trænere vil blive vurderet ud fra
placeringen på verdensranglisten af de af deres svømmere, som er udtaget
til VM-holdet for 2017.
Afhængig af tilgængelige teamakkrediteringer kan Dansk Svømmeunions
landstræner i samråd med sportschefen udpege yderligere en eller flere
trænere med udviklingsformål gennem en ansøgningsprocedure.
Alle medlemmer af VM-staben skal overholde det godkendte
adfærdskodeks.

Yderligere
oplysninger:

Mix holdkapper vil blive overvejet på baggrund af holdet af udtagne svømmere
på VM-holdet.

Bekræftelse
på udtagelse: Den endelige udtagelse vil blive bekræftet af Dansk Svømmeunions
landstræner og sportschef senest to uger efter det sidste
kvalifikationsstævne.
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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 nødvendigt.
Ingen af disse ændringer kan foretages efter tilmeldingsfristen til konkurrencerne
(udtagelsesperiode) - medmindre ændringerne vedrører sportsafdelingens udøvelse af
sine beføjelser som beskrevet under "uforudsete omstændigheder" ovenfor.
2. Dansk Svømmeunion forbeholder sig ret til at gennemse og ændre disse kriterier eller

afgørelser vedrørende udtagelsesproceduren i forbindelse med ændringer af regler eller
politikker fra FINA, der berører kriterierne i dette dokument.
3. Eventuelle ændringer af disse kriterier vil straks blive offentliggjort på Dansk

Svømmeunions hjemmeside.
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