NYHED – DAF hjemmeside
IAAF WORLD RANKINGS TESTING AND REVIEW SITE
2018 sæsonen er allerede skudt godt i gang, og over de kommende uger og måneder vil masser af
gode resultater tikke ind fra stævner rundt omkring i verden, og for vore bedste atleter vil
kvalifikation til EM-2018 være i fokus. Noget, de fleste ser frem til at følge.
Men efter 2018 vil der ske ændringer, som det er en god ide at være opmærksom på, såfremt man
har kvalifikation til VM 2019 og/eller OL 2020 som et mål på vejen.
Det internationale atletikforbund, IAAF, har igennem en længere periode arbejdet med at ændre
deres kvalifikationssystem til VM og OL. Dette arbejde er nu så langt, at der findes en test-side,
hvor man kan se, hvordan det nye system med stor sandsynlighed kommer til at se ud, når det
træder i kraft til september 2018.
IAAF har allerede besluttet, at systemet ”World Rankings” bliver taget i brug som kvalifikation til
såvel VM 2019 i Doha som til OL 2020 i Tokyo. Derudover er der også mulighed for, at systemet
kan blive brugt i andre sammenhænge, som f.eks. kvalifikation til EM 2020 i Paris.
DAF offentliggør her et link til denne test side således, at ikke mindst aktive og trænere kan
fordybe sig i det fremtidige system, hvor fanen ”WORLD RANKINGS RULES” er vigtig at nærlæse.
Der er derudover også mulighed for, via dette link, at kunne følge udviklingen i ”World Rankings”
henover den igangværende sæson.
DAF opfordrer trænere og aktive til at være opmærksom på, at der med dette system er lagt op til
mere fokus på planlægning af træning og konkurrencedeltagelse. Gode præstationer ved det
”rette” stævner vil sikre atleten flere point end samme resultat ved et lavere rangerende stævne.
Det ses blandt andet, at DM-senior, hvor alle vores atleter i udgangspunktet er sikret en start, vil
være et af de stævner, hvor en sejr og et godt resultat kan sikre atleten rigtig gode point til World
Rankings.
Det fremgår ligeledes af ”World Rankings Rules”, at det nye system også tager højde for: Crossløb, med-/modvind, placeringspoint afhængig af stævne kategori - og for at ”ældre” resultater
tæller mindre end ”friske” resultater.
Der arbejdes også med ”Event Groups”, hvor der er flere discipliner. ”Similar Events”, som tæller
med i den samme ”Main Events”. Dette er typisk en kombination af indendørs og udendørs
discipliner, eller hvor flere tæt relaterede løbedistancer tæller med ift. at samle point i en given
”Main Event”.
På DAFs Elite- og CTU-samling til efteråret vil Elitestaben gennemgå det endeligt godkendte
system, således at vi sikre os, at relevante aktive og trænere er opdateret med den nyeste viden
omkring IAAF World Rankings.

Link:
https://worldrankings-staging.aws.iaaf.org/home

Måtte I have kommentarer til dette, er I velkommen til at skrive til DAFs cheflandstræner Piotr
Haczek på piotr@dansk-atletik.dk .
Piotr vil samle indkomne kommentarer, vurdere disse sammen med Elitestaben og fremsende
DAFs samlede kommentarer, da det er DAF, der som forbund er main stakeholder og følgelig har
mulighed for at gå videre til IAAF.
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