European Team Championships (1st Division) - Vaasa, Finland
Generel information
I årets landskamp stiller Dansk Atletik Forbund som udgangspunkt med det stærkeste hold,
hvor vi skal møde Finland, Norge, Sverige, Bulgarien, Tyrkiet, Holland, Estland, Irland,
Portugal, Rumænien, Schweiz.
Dato
23.-25. juni 2017
Sted
Vaasa , Finland
Udtagelsesdato
18. juni 2017
Stab
Sportschef – Piotr Haczek
Sprint/hæk – Mikkel Larsen
M/L – Heidi K. Whitehead
Spring – Lars Nielsen
Kast – Carsten Bomme
Øvrig stab: afventer udpegelse
Discipliner
Mænd : 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter, 1.500 meter, 3.000 meter 5.000
meter, 110 meter hæk, 400 meter hæk, 3.000 m forhindringsløb, højdespring, stangspring,
længdespring, trespring, kuglestød, diskoskast, hammerkast, spydkast, 4x100 meter, 4x400
meter
Kvinder : 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter, 1.500 meter, 3.000 meter, 5.000
meter, 100 meter hæk, 400 meter hæk, 3.000 m forhindringsløb, højdespring, stangspring,
længdespring, trespring, kuglestød, diskoskast, hammerkast, spydkast, 4x100 meter, 4x400
meter
Udtagelseskriterier
Udtagelse til landsholdet vil ske på baggrund af følgende kriterier:
a. Den/de atleter, som gennem sine præstationer i international sammenhæng har vist, at
de kan præstere på højeste niveau i verdensklasse felter.
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b. Den/de atleter, som ved fremtidige internationale mesterskaber anses for at have
potentiale til et finale-niveau.
c. Aktuel form – resultater opnået i 2016/2017 frem til og med 18/6 2017.
d. Resultater opnået i udenlandske konkurrencer vil blive vægtet højt.
e. Head-to-head konkurrencer.
f. Den enkelte atlets skades- og sundhedsstatus.
I vurderingen af atleter vil det indgå, hvorvidt aktive gennem deres deltagelse i
internationale sammenhænge har vist, at de kan bidrage positivt til den fælles holdånd, som
betegner et robust og slagkraftigt landshold.
Aldersgrænse
Deltagere skal være født i 2000 eller tidligere.
Rejsedage
Afgang 21/06/17
København – Stockholm 1145 1255
SK1420
Stockholm – Vaasa 1405 1605
SK4224
Hjemrejse 26/06/17
Vaasa – Stockholm 0730 0740
SK4223
Stokholm – København 0810 0920
SK401
Øvrige informationer
Aktive som satser på deltagelse ved internationale mesterskaber i U20, U23 og senior i løbet
af 2017, skal være opmærksomme på, at det er en klar forventning (kunne også sige “krav”)
fra DAF, at disse atleter stiller sig til rådighed for seniorlandsholdet, såfremt de bliver
udtaget.
Atleter, der søger om udtagelse, skal melde sig til bruttogruppelisten senest d. 30. april
2017 via en mail til DAF’S sportschef piotr@dansk-atletik.dk
Endelig udtagelse
DAF’s sportschef tager endelig stilling om udtagelse til landskampen.
Sygdom eller skader, som opstår i perioden 1. maj 2017 til 18. juni 2017, skal straks
meddeles DAF’s sportschef.
DAF´s sportschef har endvidere på et hvert tidspunkt beslutnings-kompetence til at fravige
de anførte udtagelseskriterier.
Brugerbetaling: 2.500 kr.
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