Politik for individuel FINA World Cup deltagelse

1. Formål
Denne politik er udarbejdet med henblik på at give klubledere, svømmere og trænere indblik i,
hvordan Dansk Svømmeunion håndterer individuel deltagelse i FINA World Cup serien
(bassinsvømning).
Politikken er knyttet til dansk svømmesports strategi og handleplan ”Fra stolte resultater til nye
fælles ambitioner”, og intentionen bag er at synliggøre hvilken mulighed der er for, at udvalgte
atleter øger deres high performance erfaringer. Både i velforberedte ”peak performance
perioder” efter sæsonens primære mesterskaber (EM, VM og OL), og under intensive
træningsperioder i ”ikke-toppet situationer”.
2. Målgruppe, deltagelse og afgrænsning
Individuel deltagelse i FINA World Cup serien, på de vilkår, som er beskrevet i denne politik,
gælder alene for svømmere, der
a. er indplaceret som verdensklasseatleter i Team Danmarks støttekoncept,
og
b. har vundet individuelle medaljer ved VM og/eller OL inden for de seneste fire år.
Politikken gælder derudover kun i de tilfælde, hvor Dansk Svømmeunion ikke deltager i en eller
flere afdelinger af World Cup serien som en del af landsholdets performance-, udviklings- og
aktivitetsplan.
Deltager Dansk Svømmeunion i en eller flere afdelinger af World Cup serien, er adgangen til
den/disse pågældende afdelinger lukket for ikke-udvalgte danske svømmere. Samt for danske
svømmere der, uanset årsag og ovennævnte målgruppedefinition, ikke er en del af den
pågældende Dansk Svømmeunion aktivitet.
3. Vilkår og økonomi
Individuel FINA World Cup deltagelse forudsætter skriftlig godkendelse af Dansk
Svømmeunions sportslige ledelse (sportschef og landstræner) på baggrund af en skriftlig
henvendelse seneste 90 dage før den pågældende World Cup afdeling.
Dansk Svømmeunion er den eneste organisation, hvorigennem en dansk svømmer kan få
adgang til at stille op ved FINA World Cup serien. Alle danske svømmere, der deltager
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i FINA World Cup, repræsenterer således uden undtagelse Danmark og Dansk Svømmeunion
ved World Cup serien. Det er derfor ikke muligt at repræsentere andet end Dansk
Svømmeunion ved konkurrencerne, herunder, men ikke begrænset til, sig selv som
enkeltperson, en klub eller en virksomhed.
Dansk Svømmeunions sportslige ledelse (sportschef og landstræner) kan til enhver tid træffe
beslutning om, at en eller flere svømmere eller hold/grupperinger – der er berettiget til at
repræsentere Danmark og Dansk Svømmeunion, skal deltage i en eller flere afdelinger af World
Cup serien.
Danske svømmere, der deltager i FINA World Cup serien, er forpligtet på at efterleve de
bestemmelser, der er givet i Unionsholdsaftalen samt i Dansk Svømmeunions teamkultur, "Et
hold, et mål". Dette er gældende uanset om de deltager som en del af en Dansk Svømmeunion
aktivitet eller på individuelle betingelser.
Alle direkte økonomiske omkostninger til rejse, ophold, transport med videre, som er forbundet
med en individuel FINA World Cup deltagelse, afholdes af den pågældende svømmer.
Omkostninger til eventuelle medrejsende trænere, teamledere og/eller faglige eksperter
afholdes ligeledes af svømmeren. Hvis det er fordelagtigt for svømmernes sportsregnskab, kan
Dansk Svømmeunion tilbyde at modregne omkostninger til World Cup deltagelsen i
svømmerens eventuelle pengepræmier (der udbetales fra FINA til Dansk Svømmeunion).
Dansk Svømmeunion bidrager efter forudgående aftale med administrativ og praktisk
assistance i forbindelse med planlægning og afvikling af deltagelsen, og alle tilmeldinger til
enhver FINA World Cup afdeling skal aftales og koordineres med Sportsafdelingens
sportskoordinator. Svømmeren har selv ansvar for, at tidsfrister i forhold til tilmelding og
lignende kan overholdes gennem indlevering af de nødvendige informationer i rette tid.
4. Kommercielle forhold
Danske svømmere, der deltager i FINA World Cup, skal til enhver tid benytte det svømmeudstyr
og tøj de har fået udleveret af Dansk Svømmeunion, og i øvrigt eksponere og promovere Dansk
Svømmeunions landsholdspartnere i forbindelse med World Cup deltagelsen. Dette gælder
både tøj til brug på land og i vand i såvel træning som i konkurrence i forbindelse med World
Cup afdelingerne efter de sandvanlige bestemmelser i Unionsholdsaftalen.
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