Nordiske Årgangsmesterskaber 2014
den 12. -13. juli 2014
Bellahøj Svømmestadion, Købehavn
Udtagelseskriterier for NÅM
Disciplinkategorier
Sprint
crawl
50 + 100 m

Mellem
crawl
200 + 400 m

Distance
crawl
1500 m ♂
800 m ♂

Rygcrawl

Brystsvømning

Butterfly

100 + 200 m

100 + 200 m

100 + 200 m

Individuel
medley
200 + 400 m



Der udtages 28 svømmere til holdet, fordelt på 14 piger og 14 drenge.



Udtagelsestermin er de Danske Årgangs Mesterskaber på langbane i Bellahøj den
26-29. Juni 2014.



De to hurtigste svømmere i hver af de kombinerede kategorier udtages.



Kun tider fra A-B finalerne er gældende.



Første tur i holdkapper er ligeledes gældende.



Hvis en svømmer er i top to i mere end en kategori, udtages vedkommende i den
kategori hvor den 3. bedste svømmer har lavest niveau, målt på det højest
pointgivende løb i kategorien på den aktuelle FINA tabel.



En udtaget svømmer er forpligtet til at svømme de løb vedkommende er blevet
udtaget i, men må derudover ønske deltagelse i andre discipliner. Hvis en svømmer
til DÅM var i top to i mere end en kategori, kan der i samarbejde med den
ansvarlige træner for NÅM holdet laves en prioritering af løbene, hvis det skønnes
fordelagtigt for den pågældende svømmers program.



Hver nation stille med 4 svømmere pr. løb undtaget 800 og 1500 fri hvor der kun
kan stilles med 2



Der kan maksimalt udtages fire danske svømmere i hvert løb. Såfremt mere end
fire svømmere ønsker et pågældende løb, bliver ønskerne af den ansvarlige træner
for NÅM holdet prioriteret på baggrund af niveau samt hvordan løbet passer i den
pågældende svømmers øvrige program.



Holdkapper stilles udelukkende med kvalificerede svømmere, og sættes af den
ansvarlige træner for NÅM holdet.
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Trænere


Ansvarlig træner er; Stefan Hansen – Dansk Svømmeunion



Der udtages 5 trænere efter følgende model:
o Højest FINA pointscore henholdsvis dreng/pige ved DÅM
o De tre træneren med flest på holdet. Er der flere med samme antal er det
den med den højeste FINA-point scorende svømmer der udtages

Det understreges at NÅM skal prioriteres af svømmere og trænere der deltager. Derfor
opfordres de til at svømmere fortrinsvis svømmer de løb til DÅM, hvor der er mulighed for
kvalifikation.
Det er Dansk Svømmeunions ønske at stille med et stort og konkurrencedygtigt hold.
Der er ikke planlagt aktiviteter forud for NÅM.
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