EM Cross Country

2017

Generel information
Dansk Atletik stiller med hold (max seks løbere i en klasse) og individuelle
deltagere hvor det findes relevant ift. præsentationsniveau, hvilket vurderes af
elitestab og landstræner ”non stadia”.
Sted: Samorin, Slovakiet
Dato: d. 10. december 2017
Forventede rejsedage: 8/12 – 11/12 2017
Stab:
Holdleder: Niels Kim Hjorth nielskim@hjorth.biz
Øvrig stab – afventer udpegelse
Discipliner
Kvinder U20: 4 km
Mænd U20: 6 km
Kvinder U23: 6 km
Mænd U23: 8 km
Kvinder senior: 8 km
Mænd senior: 10 km
Mixed relay: 4x1 km
(distancerne er omtrentlige)
Udtagelseskriterier:
Aktive, som i 2017 har præsteret nedenstående eller bedre, samt aktive, der i
crosssæsonen 16/17 har vist et godt niveau - og som gerne vil komme i betragtning
- skal indstille et ønske derom til landstræner ”non stadia” Niels Kim Hjorth senest
d. 30. september 2017.

Kvinder
Junior

U23

Distance
Senior

Herrer
Junior

U23

Senior

4.38,00 4.32,00 4.26,00

1500m

4.00,00 3.56,00 3.52,00

10.07,0
0
9.53,00 9.39,00

3000m

8.38,00 8.29,00 8.20,00

11.00,0 10.45,0 10.30,0
0
0
0

3000mF

9.24,00 9.14,00 9.04,00

17.38,0 17.14,0 16.50,0
0
0
0

5000m

15.03,0 14.47,0 14.31,0
0
0
0

37.00,0 36.08,0 35.16,0
0
0
0

10000m/10
km

31.35,0 31.00,0 30.25,0
0
0
0

x

x

1.17.00

½ maraton

x

x

1.06.00

Individuel & holdudtagelse:
Udtagelsesdato: 14. november 2017.
Efter NM Cross d. 11. november 2017 besluttes det, i hvilke klasser Danmark stiller
hold.
Ved hold udtages de fire første i klassen ved NM Cross plus to stk.

wildcard.

Wildcard indstilling vil ske på baggrund af følgende kriterier:
• Den/de atleter, som gennem deres præstationer i international
sammenhæng har vist, at de kan præstere på højeste niveau i et
internationalt felt.
• Aktuel form – resultater opnået i 2016/2017 frem til og med 14/11 2017.
• Resultater opnået i udenlandske konkurrencer vil blive vægtet højt.
• Head-to-head konkurrencer.
• Den enkelte atlets skades- og sundhedsstatus.
Hold Mixed Relay 4*ca 1500m udtagelse: I forbindelse med Cross Nationals 3.

runde d. 25/11 i København afholdes et løb over én omgang (ca. 1800m). Nr. 1 og 2
hos både mænd og kvinder bliver udtaget til det danske mixed-relay hold.
Tilføjelse (16/11): Bemærk, at ifølge reglerne skal man være født i 1997 eller
tidligere for at kunne løbe mixed relay ved EM.
Løbere som forventer at blive endlige udtaget, skal deltage i NM Cross/European
Cross i Middelfart 11 november.

Endelig udtagelse:
Efter indfrielse af udtagelseskriterier tager DAF’s sportschef endelig stilling til
mulig udtagelse til EM Cross Country.
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 kr

