VM-inde Birmingham 2018
Dato: 1.-4. marts 2018
Sted: Birmingham, England
Udtagelsesdato: 19. februar 2018
Stab:
Piotr Haczek – DAF sportschef
Øvrig stab: afventer udpegelse
Discipliner:
Mænd

60 meter, 400 meter, 800 meter, 1.500 meter, 3.000 meter,
60 meter hæk, højdespring, stangspring, længdespring, trespring, kuglestød,
4x400 meter

Kvinder

60 meter, 400 meter, 800 meter, 1.500 meter, 3.000 meter,
60 meter hæk, højdespring, stangspring, længdespring, trespring, kuglestød,
4x400 meter

Kvalifikation:
Som udgangspunkt bruges IAAF’s kriterier for kvalifikation - dog med nedenstående
justeringer. For yderligere oplysninger om kvalifikationskriterier henvises til IAAF’s
kvalifikationskriterier:
https://media.aws.iaaf.org/competitioninfo/73b03d68-3ce2-48d2-b8f3-1a4c134587b8.pdf

•

Kvalifikationsperioden:
Kvalifikationskrav skal være opnået i perioden fra 1. januar 2017 til 19.
februar 2018.
Gennemsnitstider på 400 meter ift. 4x400m skal være opnået i perioden
1. januar 2018 til 19. februar 2018.

•

Gyldige konkurrencer:
Kvalificerende resultater skal være opnået i konkurrencer (indendørs eller
udendørs) afholdt i overensstemmelse med IAAF’s regler.
Resultater opnået i blandede konkurrencer (mellem mandlige og kvindelige
deltagere) vil ikke være gyldige i forhold til kvalifikation.
Resultater opnået i for meget medvind vil ikke være gyldige.
Resultater med håndtider vil ikke være gyldige.
Kvalificerende resultater skal være opnået i konkurrencer arrangeret eller
sanktioneret af IAAF, European Athletics eller et nationalt specialforbund
under IAAF.
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3. Aldersgrænse:
Deltagere skal mindst fylde 18 år i 2018 (årgang 2000 eller tidligere).
•

Stafetten:
4x400m kommer i betragtning til udtagelse, såfremt
fire løbere individuelt på 400 meter indendørs har opnået følgende tider:
(kvinder) 53.45 sek., (mænd) 47.00 sek. i gennemsnit.

•

Endelig udtagelse:
Efter indfrielse af udtagelseskriterierne tager DAF’s sportschef endelig stilling
til mulig udtagelse. 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 ethvert tidspunkt beslutningskompetence
til at fravige de anførte udtagelseskrav.

Forventede rejsedage:
30/02 – 5/03 2018
Brugerbetaling:
2.500 kroner.
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