EM-inde 2017

Dato: 3.- 5. marts 2017

Sted:
Beograd , Serbien
Forventede rejsedage: 1.- 6. marts 2017
Kvalifikationsperiode: 1. januar til 19. februar 2017
Udtagelsesdato: 20. februar
Stab:
Holdleder - Piotr Haczek, DAF’s sportschef
Øvrig stab – afventer udpegelse
DAF kan højest stille med tre udøvere til start i den enkelte disciplin.
For at kvalificere sig til EM-inde gælder følgende kriterier:
Mænd
6,72 s
47,35 s
1.49,00 min
3.43,00 min
8.00,00 min
7,82 s
2,25 m
5,78 m
7,90 m
16,45 m
19,80 m
Top 16
Top 6

Disciplin
60 meter
400 meter
800 meter
1.500 meter
3.000 meter
60 meter hæk
Højdespring
Stangspring*
Længdespring
Trespring
Kuglestød
Fem-/syvkamp*
4x400 meter

Kvinder
7,39 s
53,80 s
2.03,75 min
4.14,00 min
9.06,50 min
8,20 s
1,89 m
4,70 m
6,50 m
13,80 m
16,90 m
Top 16
Top 6

Gyldige konkurrencer:
Kvalificerende resultater skal være opnået i konkurrencer afholdt i overensstemmelse
med 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.
Kvalificerende resultater skal være opnået i konkurrencer arrangeret eller sanktioneret af
IAAF, European Athletics eller et nationalt specialforbund under IAAF.
Stangspring
Afholdes som direkte finale med kun 12 atleter til start. Derfor vil kvalifikation i denne
disciplin ske som anført i European Athletics krav.
Se link - punkt 1.3.
http://www.european-athletics.org/mm/Document/EventsMeetings/General/01/27/99/66/App05-EICH2017EntryStandardsConditions-UPDATED_Neutral.pdf

Mangekamp
16 atleter inviteres af European Athletics. Se ovenstående link punkt 1.2.
Stafet
Stafet vil blive afviklet i direkte finaler med 6 hold bestående af de fem øverste hold fra
den europæiske udendørs rangliste i 4x400 meter 2016 samt værtsnation. DAF stiller
derfor ikke med hold ved dette mesterskab
Aldersgrænse:
Deltagere skal mindst fylde 18 år i 2017.
Wildcard:
"Vil blive overvejet til atleter, som er placeret i top 10 på en renset europæisk
inderangliste pr. 20. februar 2017, eller atleter som deltog i landskampen i Tampere, og
samtidig har opnået det af EA opstillede kvalifikationsresultatkrav, samt atleter der
opnår DAF´s kvalifikationskrav inden den 26. februar (14:00 CET).
Dette forudsætter dog, at der ikke allerede er tre aktive, som har klaret de af DAF
opstillede krav.
Endelig udtagelse:
Efter indfrielse af udtagelseskriterier tager DAF’s sportschef endelig stilling til mulig
udtagelse til EM-inde. 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
Rejser detaljer :

Afrejser – d. 1. marts København kl. 10.10 – via Vienna – Beograd kl. 14.55
Hjemrejser – d. 6. marts Beograd kl. 15.05 – via Vienna – København kl. 19.15
Opdateret d.23 januar 2017 – Wildcard , rejser detaljer.

