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Uttagning av lag, par och solo till internationella mästerskap
KU:s målsättning är i första hand att ha deltagande på de europeiska junior- och
seniormästerskapen. År 2021 har vi som målsättning att deltaga både i lag och individuella program
på EJM samt individuella program på EM. Från och med år 2022 har vi följande målsättning:




Deltagande i både individuella program och fritt lag på EM
Deltagande i individuella program på EJM alla år
Deltagande i lag på EJM vartannat år (de år som inte EM går)

Klubbar som önskar göra satsningar mot internationella mästerskap utöver vad som beskrivs ovan
behöver ansöka om det senast 30 september året innan, för att möjliggöra att få in ett ev.
deltagande i budgeten. Detta görs genom att maila landslagsansvarig och meddela vilket
mästerskap man vill satsa mot, vilka simmare som är aktuella samt ett planerat upplägg för att visa
på relevant nivå.
Vid uttagning till internationella mästerskap gäller följande riktlinjer:
Till VM/JVM:










Tel: 010-476 53 00
Fax: 08-724 68 61
info@svensksimidrott.se

Ett ev. deltagande i solo/par beslutas av KU, i samråd med landslagstränarna och
meriterade domare, utifrån uppvisad kvalitet på tävlingar och läger.
Solot/paret ska på internationell tävling av hög klass (juniortävling för JVM och
seniortävling för VM) uppnått resultat som ungefär motsvarar placering 20-25, eller bättre
än på föregående VM/JVM. Kvalgräns tas fram inför varje år.
Hänsyn tas även till solot/parets ålder och tidigare erfarenhet på VM/JVM. Vid deltagande
för första gången, med utvecklingspotential kommande år, kan sämre resultat godtas för
kvalificering. Vid återkommande deltagande krävs mer, med ett resultat som minst
motsvarar solot/parets resultat på föregående mästerskap.
Om en simmare har kvalat i en gren kan sämre resultat godtas för deltagande i annan gren.
Om flera par/solon uppnår ovanstående kriterier sker uttagning på landslagsläger, av
landslagstränarna samt elitansvarig i samråd med valda svenska FINA-domare. Resultat på
internationella tävlingar och nationella mästerskap är guidande men inte bindande.
Uttagningen ska sedan godkännas av KU samt av Svenska Simförbundet.

Org nr 80 20 02-9719
Bankgiro 168-8431
Plusgiro 5 24 94-2

Svensk Simidrott i samarbete med

Svenska Simförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm
svensksimidrott.se

Till EM/EJM:










Ett ev. deltagande i lag beslutas av KU, i samråd med landslagstränarna och meriterade
domare, utifrån uppvisad kvalitet på tävlingar och läger.
Solo/par ska på internationell tävling av hög klass (juniortävling för EJM och seniortävling
för EM) uppnått resultat som ungefär motsvarar placering 16-20 för EM och 18-22 för EJM,
eller bättre än på föregående EM/EJM. Kvalgräns tas fram inför varje år.
Hänsyn tas även till solot/parets ålder och tidigare erfarenhet på EM/EJM. Vid deltagande
för första gången, med utvecklingspotential kommande år, kan sämre resultat godtas för
kvalificering. Vid återkommande deltagande krävs mer, med ett resultat som minst
motsvarar solot/parets resultat på föregående mästerskap.
Om en simmare har kvalat i en gren kan sämre resultat godtas för deltagande i annan gren.
Om flera par/solon uppnår ovanstående kriterier sker uttagning på landslagsläger, av
landslagstränarna samt elitansvarig i samråd med valda svenska FINA-domare. Resultat på
internationella tävlingar och nationella mästerskap är guidande men inte bindande.
Uttagningen ska sedan godkännas av KU samt av Svenska Simförbundet.

Kriterier för 2021
För år 2021 gäller följande kvalpoäng.


EM (framflyttat från 2020):
o Par, tekniskt: 70
o Par, fritt: 73
o Solo, tekniskt: 72
o Solo, fritt: 74
o Mixat par, fritt: 72
o Mixat par, tekniskt: 72



EJM:
Då vi har som ambition att delta med lag på EJM 2021 så sker uttagning av par och solo
enligt samma princip som för laget, dvs. att KU i samråd med landslagstränare och
meriterade domare bedömer att en tillfredställande nivå uppvisats på internationella
tävlingar. I det fall flera par/solon är aktuella för uttagning görs uttagning utifrån resultat på
tävling av hög nivå där aktuella program tävlat mot varandra.
Om vi beslutar att inte delta med lag så gäller följande kvalpoäng.
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Par, fritt: 69
Par, tekniskt: 67
Solo, fritt 69
Solo, tekniskt: 69
Mixat par, fritt: 68
Mixat par, tekniskt: 68

JVM:
o
o
o
o
o
o

Par, tekniskt: 72
Par, fritt: 73
Solo, tekniskt: 72
Solo, fritt: 72
Mixat par, fritt: 75
Mixat par, tekniskt: 67

