VM Cross 2017
Dato: 26. marts 2017

Sted:
Kampala , Uganda
Forventede rejsedage: 23/24.- 27. marts 2017
Udtagelsesdato: 5. marts 2017

Stab:
Holdleder – Niels Kim Hjorth
Øvrige stab – afventer udpegelse
DAF stiller som udgangspunkt med et hold hos både herrer og kvinder (senior)samt
individuelle deltagere, hvor det findes relevant ift. niveau. Det sidste vurderes af
elitestab og holdlederen:
Discipliner
Mænd: 10 km
Kvinder: 10 km
U20 mænd: 8 km
U20 kvinder: 6 km
Mix stafet 4 x ca. 2km
Udtagelse :
Som udgangspunkt - med hensynstagen til resultater opnået i 2016, formkurve og
satsning på VM cross - vil løbere blive udtaget, hvis:
De i sæsonen 2016 har opnået disse individuelle resultater:
EM Cross: top-12 placering hos senior eller top-6 hos U20.
Aktive, som har opnået dette og som gerne vil udtages, skal bekræfte dette ønske
sammen med trænings- og sundhedsstatus senest d. 12 februar til holdleder Niels
Kim Hjorth.
Resten af holdet vil blive udtaget baseret på resultater opnået ved DM Lang Cross
(Fredericia d. 4. marts).
Senior kvinder og herrer:
1. De første tre løbere ved DM lang cross i herre såvel som kvindeklassen (senior)
bliver udtaget (heriblandt evt. tidligere udtagne aktive).
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2. Én senior kvinde/herre udtages på baggrund af:
Den/de atleter, som gennem præstationer i international sammenhæng har
vist, at de kan præstere på højeste niveau i verdensklassefelter.
Den/de atleter, som ved VMCX 2019 anses for at have potentiale til en
topplacering.
Aktuel form.
Head-to-head konkurrencer.
Den enkelte atlets skades- og sundhedsstatus.
I relation til udtagelse af herre- og kvindehold skal flg. krav være opfyldt:
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Endelig udtagelse:
Efter indfrielse af udtagelseskriterier tager DAF’s sportschef endelig stilling til mulig
udtagelse til VM Cross. Indfrielse af kvalifikationskrav 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
Øvrige informationer:
Atleter, der søger om udtagelse, skal tilmelde sig bruttogruppelisten senest d. 12.
februar 2017 til holdleder Niels Kim Hjorth nielskim@hjorth.biz
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