
 

 

 
 
 

    
 
 
 

 
 
 

BILAG:      
 
VIGTIGE DETALJER – EM 2020 i Paris: 
 
De her anførte detaljer er gældende for kvalifikation og endelig udtagelse til EM-2020 
 
DAF kan højest tilmelde fem udøvere i hver disciplin, der alle har opfyldt ovenstående 
objektive krav og er blevet endeligt udtaget af DAF, hvoraf højest tre kan komme til 
start.  Særlig regel for halv maraton, se herunder. 
 
Kvalifikationskriterier: 
 
1. Kvalifikation til en evt. endelig udtagelse: 
Der er en række forskellige kvalifikationsmuligheder som skal opfyldes, udover et 
gennemført ”I Run Clean” forløb, for at en atlet kan blive indstillet af den relevante 
landstræner til en evt. endelig udtagelse til EM 2020. 
 
• Et af ovenstående objektive krav, fastsat af EA og DAF, kan opfyldes indenfor 

den fastsatte kvalifikationsperiode, samtidig med at det skal opfylde de kriterier 
som EA har opstillet ift. et gyldigt resultat. 

 
• DAF vil i forhold til 10.000 meter godkende kvalifikation til EM 2020 til de tre først 

placerede atleter (mænd og kvinder – hvis danske), ved 2019 eller 2020 
udgaven af European Cup 10.000 meter forud for EM 2020. 

 
• DAF vil I forhold til en Top 3, henholdsvis en Top 1 placering (hvis danske), ved et 

European Athletics Premium, henholdsvis European Athletics Classic Meeting 
afviklet i perioden mellem den 1. januar 2019 og den 16. august 2020, indstille 
disse atleter til EA til kvalifikation. En EA godkendelse vil her dels kræve at den 
pågældende disciplin er en del af det officielle program og at den opfylder de 
særlige krav opstillet af EA. (App. A of the Principles of Selection and 
Management of The European Athletics Meetings.) 

 
• DAF vil endvidere, I de tilfælde hvor det af EA opstillede ”Target number of 

athletes” i enkelte discipliner, ikke ser ud til at blive nået, indstille udvalgte/ 
relevante atleter til EA til kvalifikation. Det er efterfølgende de af EA udpegede 
Technical Delegates, der vurderer en sådan indstilling. 

 
• For at sikre den bedste forberedelse frem til mesterskabet, stiller DAF krav om at 

der skal være en tæt, åben og løbende dialog mellem den aktive, dennes 
personlige træner(e) og den respektive landstræner.  

• Herunder at sygdom, skader og andre udfordringer, som opstår efter opnåelse 
af kvalifikation, straks meddeles den respektive landstræner i forhold til at 
værksætte de bedst mulige tiltag. 

 
• En opnået kvalifikation er ikke ensbetydende med en endelig udtagelse til EM 

2020! 
 
Skulle der være tvivl om fortolkningen af ovenstående, bedes I rette henvendelse til 
Team Leader Lars Nielsen på larsnielsen@mymacmail.com 
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Gyldige konkurrencer: 
 
• Kvalificerende resultater skal være opnået i konkurrencer arrangeret eller 

sanktioneret af IAAF, European Athletics eller et nationalt forbund under IAAF 
regler. 

 
• Indendørs resultater i alle tekniske discipliner samt resultater i løb på 200 meter og 

længere vil blive accepteret.  
 

• Resultater opnået i blandede konkurrencer (mellem mandlige og kvindelige 
deltagere) vil ikke være gyldige i forhold til kvalifikation. Der er dog særlige regler 
for 5000 meter og 10.000 meter, disse fremgår af EA´s hjemmeside, eller kan 
oplyses ved kontakt til Team Leader Lars Nielsen. 

 
• Resultater opnået med for meget vind, vil ikke blive accepteret. (Husk de 

særlige regler i mangekamp) 
 

• Håndtider i løb, inkl. hækkeløb, op til og med 800 meter samt på 4 x 100 meter, 
vil ikke blive accepteret. 

 
• Resultater i løb over 200 meter (inkl. mangekamp), opnået på en ”oversized 

track” vil ikke blive accepteret. 

 
• Atleter skal være medlem af en forening under Dansk Atletik. 

 
 

    Stafet: 
Kun 16 hold vil kunne deltage i hver stafetdisciplin.  
 
• Kvalifikation er baseret på de 2 hurtigste løb af det enkelte hold opnået i 

kvalifikationsperioden og som opfylder de af EA opstillede krav. 
 

• Nærmere oplysninger om dette kan hentes hos Landstræner Mikkel Larsen 
 
Halvmaraton Cup 2020: 
I forbindelse med EM 2020 har EA indbygget ”The European Half-Marathon Cups”. 
 
DAF har besluttet at vi stiller til start, såfremt der er minimum 3 mandlige eller kvindelige 
løbere der opfylder de ovennævnte objektive krav på Halvmaraton. Det er således 
muligt at stille med op til 6 deltagere på Halvmaraton for henholdsvis mænd og 
kvinder. 
 
Aldersgrænse: 
Dansk Atletik har besluttet at deltagere til EM 2020 skal fylde mindst 18 år i 2020 
(årgang 2002 eller tidligere). Deltagere i Halv-maraton skal mindst fylde 20 år i 2020 
(årgang 2000 eller tidligere). 
 
Stab:  
Head of Delegation:   Bo Overgaard 
Team Leader:   Lars Nielsen 
Øvrige stab:   Afventer udpegelse 
 
Brugerbetaling:  
2.500 kroner som bliver opkrævet af din klub umiddelbart efter at mesterskabet er 
afsluttet. 

  
 
 

 


