VM - 2017
Dato: 4.-13. august 2017
Sted: London, UK
Forventede rejsedage: 2.- 14. august 2017
Stab:
Holdleder - Piotr Haczek, DAF’s sportschef
Øvrige stab – afventer udpegelse
Discipliner:
Mænd : 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter, 1.500 meter, 5.000 meter, 10.000 meter,
maraton, 110 meter hæk, 400 meter hæk, 3.000 m forhindringsløb, højdespring, stangspring,
længdespring, trespring, kuglestød, diskoskast, hammerkast, spydkast, tikamp,
20 km kapgang, 50 km kapgang, 4x100 meter, 4x400 meter
Kvinder : 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter, 1.500 meter, 5.000 meter, 10.000 meter,
maraton, 100 meter hæk, 400 meter hæk, 3.000 m forhindringsløb, højdespring, stangspring,
længdespring, trespring, kuglestød, diskoskast, hammerkast, spydkast, syvkamp,
20 km kapgang, 4x100 meter, 4x400 meter

Kvalifikationsperiode:
-

Maraton og 50km kapgang – 1. januar 2016 til 30. april 2017
20km kapgang - 1. oktober 2016 til 25. juni 2017
andre discipliner - 1. maj 2017 til 23. juli 2017

Resultater i maraton og kapgang opnået i 2016 , og andre discipliner i perioden
1.oktober 2016 til 30. april 2017, kommer i betragtning. Men der vil blive stillet krav om
efterfølgende stabilitetskrav i perioden 1. maj til 23. juli 2017.
Stabilitetskrav vil blive oplyst af DAF’s sportschef til de pågældende aktive og deres
personlige træner.
Udtagelsesdato:
-

1. maj 2017
24. juli 2017

Udtagelseskriterier:
For kvalifikation til VM gælder følgende:
a. Indfrielse af DAF’s resultatkrav.
b. IAAF-kvote. Atleter som er på kvoteplads på IAAF World Ranking list for VM
kvalifikation pr. 23. juli 2017 i de respektive discipliner.
c. Atleter som har været europamester i de individuelle discipliner i 2016.

Gyldige konkurrencer:
Kvalificerende resultater skal være opnået i konkurrencer arrangeret eller sanktioneret
af IAAF, European Athletics eller et nationalt specialforbund under IAAF regler.
Resultater opnået i blandede konkurrencer (mellem mandlige og kvindelige deltagere)
vil ikke være gyldige i forhold til kvalifikation.
Håndstoppede tider vil ikke blive accepteret.
Særligt vedr. maraton og kapgang:
Kun tider opnået ved konkurrencer godkendt af IAAF som VM-kvalificerende vil komme i
betragtning.
IAAF - kvota:
Dette er dog ikke gældende for 5.000 meter, 10.000 meter, maraton og kapgang.
Disciplin
100 meter
(efter indledende runde for ikke--‐kvalificerede atleter):
200 meter
400 meter, 800 meter
1.500 meter, 3.000 m forh.
100/110 m hæk, 400 m hæk
Spring, kast, mangekamp
Stafet
5.000m, 10.000m, maraton, kapgang

Kvote
56
56
48
45
40
32
16
Deltagelse udelukkende
via kvalifikationskrav

Aldersgrænse:
Deltagere skal mindst fylde 18 år i 2017 (årgang 1999 eller tidligere).
Deltagere i maraton og 50 km kapgang skal mindst fylde 20 år i
2017 (årgang 1997 eller tidligere).
Deltagere:
DAF kan højest tilmelde fire udøvere i hver disciplin, hvoraf højest tre kan
komme til start.

DAF krav:
KVINDER

DISCIPLIN

MÆND

11.26
23.10
52.10
2.01.00
4.07.50
15.22.00
32.15.00
2.34.30
12.98
56.10
9.42.00
1.94
4.55
6.75
14.10
17.75
61.20
71.00
61.40
6200
Se afsnit
Se afsnit
1.34.45
X

100 meter
200 meter
400 meter
800 meter
1500 meter
5000 meter
10.000 meter
Maraton
100meter hæk / 110 meter hæk
400 meter hæk
3000 m. forhindringsløb
Højdespring
Stangspring
Længdespring
Trespring
Kuglestød
Diskoskast
Hammerkast
Spydkast
7-kamp / 10-kamp
4 x 100 meter
4 x 400 meter
20 km. kapgang
50 km. kapgang

10.12
20.44
45.50
1.45.90
3.36.00
13.22.60
27.45.00
2.14.30
13.48
49.35
8.30.00
2.30
5.70
8.15
16.80
20.50
65.00
76.00
83.00
8100
Se afsnit
Se afsnit
1.23.45
4.00.00

Stafet:
16 hold vil blive inviteret. Disse vil bestå af top 8 fra IAAF World Relays (4x100 meter
og 4x400 meter) samt top 8 fra ranglisten i den samlede kvalifikationsperiode.
Såfremt en nation takker nej til invitationen, vil denne gå videre til næste nation på
samme rangliste.
Endelig udtagelse:
Efter indfrielse af udtagelseskriterier tager DAF’s sportschef endelig stilling til mulig
udtagelse til VM. Indfrielse af udtagelseskriterier er altså ikke lig endelig udtagelse.
Sygdom eller skader, som opstår under og efter en kvalifikation, skal straks meddeles
DAF’s sportschef.
DAF´s sportschef har endvidere på et hvert tidspunkt beslutningskompetence til at fravige
de anførte udtagelseskrav.
Brugerbetaling: 2.500 kroner

