Fortolkninger af udtagelsesreglerne til internationale mesterskaber ved
Danish Open
Efter offentliggørelsen af startlisten til Danish Open har eliteafdelingen modtaget
spørgsmål der vedrører fortolkning af de opsatte kvalifikationsregler. I princippet relaterer
spørgsmålene sig til både EJM og VM, men reelt mest i forhold til EJM.
Målet med denne korte opsummerende tekst er at afklare retningslinjerne, så at vi alle kan
fokusere på det vigtigste, at lade svømmerne præstere bedst muligt.
Først og fremmest er det vigtig for eliteafdelingen at understrege, at det ikke er intention at
fraholde svømmere fra at kvalificere sig til EJM eller VM. Tværtimod!
Dernæst understreger vi igen, at formålet med at kvalificere sig i finaleafsnittet skal ses i et
læringsperspektiv. Vi ønsker til enhver tid, at svømmere svømmer stærkere i finalen eller
semifinalen, end deres tid i indledende.
Scenarie 1)
800 m og 1500 m fri er direkte finale. Det betyder, at en del juniorsvømmere ikke får
mulighed for at kvalificere sig til finalen. Såfremt en svømmer, der svømmer i
formiddagens heat, kvalificerer sig, er vedkommende udtaget.
Det fremhæves, at vi som nation kun kan deltage med to svømmere i disse to løb til EJM.
Sådan foreskriver det europæiske svømmeforbunds regler. Derfor udtages kun de to
hurtigste.
Scenarie 2)
Såfremt en juniorsvømmer ikke får mulighed for at svømme fx 200 fri i finaleafsnittet, på
grund af udlændinges start (og kun på grund heraf), men svømmede under det objektive
krav i indledende, vil vedkommende blive udtaget til EJM.
Det samme gælder for holdkap kvalifikation, såfremt den 4. svømmer ikke er i semifinale
eller finale.
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Scenarie 3)
I tilfælde hvor en svømmer deltager i en semifinale eller A/B-finale, men her svømmer en
langsommere tid end i indledende, hvor svømmeren kvalificerede sig til et internationalt
mesterskab eller til en holdkap, så tæller alene tiden opnået i finaleafsnittet. Svømmeren
er altså ikke kvalificeret før end tiden er opnået i løbet af et finaleafsnit.
Relateret hertil klargøres det, at hvis svømmere kvalificerer sig i en finale, så kan de ikke
svømmes ud af kvalifikationen af hurtigere tider opnået i indledende heat. Undtaget her er,
som anført ovenfor, 800 og 1500 m fri, hvor der svømmes direkte finaler.
Eliteafdelingen gør desuden opmærksom på de særlige regler for holdkap kvalifikation, se
dem her:
http://svoem.com/billeder/LarsSorensen/kravtider/Genereludtagelsespolitikogkvalifikationsr
eglertilinternationalemesterskaber,januar2009.pdf
Spørgsmål kan rettes til talentudvikler Michael Hinge på 2049 5706 eller mh@svoem.dk
eller til elitechef Lars Sørensen på 2920 6160 eller på mail ls@svoem.dk.
Eliteafdelingen er naturligvis på bassinkanten under Danish Open, så tag fat i os der også.
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