UDTAGELSESKRITERIER – TRAIL & BJERGLØB
Dansk Atletik Forbund (DAF) deltager så vidt muligt hvert år i følgende internationale mesterskaber*:
•

VM trail i regi af International Ultra Running Association (IAU) og International Trail Running
Association (ITRA), der begge er tilknyttet International Association of Athletics Federations (IAAF).
▪
▪

•

Distancen skifter hvert andet år mellem ca. 50K og ca. 80K.
Hvert land kan stille med op til 9* deltagere af hvert køn.*

VM lang bjergløb i regi af World Mountain Running Association (WMRA), der også er tilknyttet IAAF.
▪
▪

Distancen svinger uden fast frekvens fra ca. 30-42K.
Hvert land kan stille med op til 5 deltagere af hvert køn.*

DAF’s ambition er, at udtagne atleter som min. skønnes at kunne placere sig inden for de første 75% af
samtlige deltagende for de respektive køn. Skønnet sker med baggrund i tidligere års VM-resultater.
*Det konkrete antal udtagelser fastlægges af den udtagelsesansvarlige (ikke nødvendigvis maksimalt antal)
og sker – foruden iagttagelse af nævnte 75% skøn – efter en samlet subjektiv vurdering, hvor både objektive
og andre subjektive kriterier indgår med forskellig værdi i det samlede bedømmelsesgrundlag.
Til grund ligger især følgende:
1. ITRA’s generelle Performance Index (PI) og især den konkrete resultat-historik, som ligger til grund
herfor, se hhv: https://itra.run/page/cltitra/ip.html, https://itra.run/page/278/Indice_de_performance.html
og https://itra.run/page/269/FAQ_scores_and_Performance_index.html
i. Indekset bruges ikke ukritisk, og ældre resultater tillægges ikke samme værdi
som nyere. Man kan således ikke forvente udtagelse alene på baggrund af 2
eller 3 år gamle resultater, med mindre andre indikationer (træning,
resultater i anden sammenhæng etc.) tydeligt bekræfter det tidligere niveau.
ii. Resultater i relevant terræn og på relevant distance tillægges højeste værdi.
iii. Beregningen af PI-cote for en given indsats tillægges større værdi end selve
placeringen i løbet. Det vil sige, at eksempelvis en 47. plads i et stærkt felt kan
være bedre end en sejr eller podieplacering i et mindre løb.
iv. Der fastsættes ikke specifikke krav til PI-cote, som SKAL være opfyldt for at
komme i betragtning til landshold, men alt andet lige er h.h.v. 600 for kvinder
og 700 for mænd et niveau, som det bør tilstræbes at gennembryde, og som
statistisk vil kunne honorere ’75% eller bedre’ forventningen, jfr. ovenfor.

2. Resultater fra andre løb i relevant terræn og på relevant distance, som ikke er optaget i ITRA’s
database, kan også tillægges værdi i det omfang, det på baggrund af et tilstrækkeligt antal øvrige
deltagere er muligt at foretage en PI-beregning efter samme metode, som ITRA anvender.

3. DM kort trail (20-30K) og DM lang trail (50-90K) er de to vigtigste, hjemlige iagttagelsesløb. Og især
for aktive, som allerede har international erfaring i relevant terræn og på relevant distance, kan et
positivt resultat til DM ’mand-mod-mand’ med øvrige kandidater tillægges lige så stor – eller i visse
sammenhænge større – betydning end et internationalt resultat.
4. Deltagelse i de respektive DM’er kan tillige have en ’loyalitets-værdi’, som i sjældne tilfælde træder
i kraft, hvor to eller flere kandidater skønnes at ligge lige på øvrige, relevante parametre.
5. Resultater på landevej som f.eks. 10K, ½ marathon, marathon eller flade ultra-distancer kan kun
tillægges betydning for aktive, som allerede tidligere har vist tilstrækkeligt højt niveau i relevant
terræn og på relevant distance.
*Udover ovennævnte mesterskaber findes også både VM og EM bjergløb på ca. 10K, men disse discipliner er
ikke prioriterede af DAF. For atleter, der ønsker at komme i betragtning hertil, fastsættes individuelle krav.

Øvrige vilkår for udtagelse:
6. Alle kandidater/udtagne skal på selvstændigt initiativ orientere den udtagelsesansvarlige om skader,
sygdom eller træningsafbræk af anden årsag, som skønnes at have relevant betydning for udtagelse.
7. Alle kandidater/udtagne respekterer de vilkår, der fastsættes af landstræner, udtagelsesansvarlig,
holdleder som individuelt eller kollektivt gældende for udtagelse og under mesterskabers afvikling.
8. Alle kandidater/udtagne respekterer, at der – hvis ikke andet er oplyst – gælder en 5 ugers
’spærreperiode’ op til givne mesterskaber, hvor deltagelse i enhver form for konkurrence i enhver
form for idræt må cleares med den udtagelsesansvarlige på forhånd. De konkrete vilkår uddybes
separat. Hensigten hermed er at sikre, at alle aktive prioriterer givne mesterskab og alt andet lige vil
kunne forventes at stille til start i den bedste udgave af sig selv.
9. Den udtagelsesansvarlige bestemmer ikke over den aktive/udtagnes træning året igennem. Det er
først og fremmest de opnåede resultater, der tæller. Men man skal dog være villig til mod
forlangende at give indsigt i eller overordnet redegørelse herfor.
10. Den udtagelsesansvarlige bestemmer heller ikke over den aktive/udtagnes konkurrenceplan året
igennem, udover ovennævnte 5 uger. Men man skal være villig til mod forlangende at give indsigt.
11. Skønner den udtagelsesansvarlige imidlertid, at den aktives træning og øvrige konkurrenceplan kán
få betydning for præstationsniveauet ved et givent mesterskab, er det en logisk følge, at det vil indgå
i det samlede bedømmelsesgrundlag med relevant værdi, inden udtagelser sker.
12. I tilfælde af den udtagelsesansvarliges inhabilitet (f.eks. ved personligt træningsforhold) vil DAF’s
elitechef blive inddraget i vurderingen af pågældende kandidat.
Konkrete terminer for brutto- og endelig udtagelse udmeldes i takt med, at indbydelse foreligger. Bruttoudtagelse sker sædvanligvis ca. 2-2½ måneder før givne mesterskab.
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