Kvalifikation til EM 2019
Eliteudvalget, Dansk Curling Forbund.

Følgende regler er en præcisering af reglerne fra 2014. Indholdet svarer til fortolkningen af de oprindelige
regler. Reglerne gælder for herre- og damehold.
Holdene skal have deltaget i en international turnering på World Curling Tour i samme kalenderår, altså
januar-april sæsonen inden eller i samme sæson inden det pågældende EM
For junior-hold tæller også turneringer på junior-delen (EJCT) af World Curling Tour.
I forhold til at vurdere om et hold ”består” fra sæson til sæson, benyttes de til hver tid gældende D.Cu.F.regler på området.
Deltagelse i en international turnering på World Curling Tour skal fremgå af holdenes sæsonplan der sendes
til eliteudvalget senest på tilmeldingsfristen for sæsonens første kvalifikationsturnering*. Internationale
turneringer kan spilles efter finalerne af kvalifikationsturneringen, men inden det mesterskab som der er
kvalificeret til, da turneringen tjener som forberedelse hertil. Det kvalificerede hold forpligter sig til at
deltage i den planlagte turnering. Hvis dette ikke overholdes mistes retten til at deltage ved mesterskabet
og det kan medføre yderligere sanktioner.
Alle spillere skal gennemføre en fysisk test. Testen defineres af D.C.u.F.’s Eliteudvalg. Testen skal være
målbar, og kunne foretages på forskellige metoder (fx løb, cykling, roning, ect.). Det skal være valgbart for
den enkelte spiller, hvilken metode vedkommende ønsker anvendt, da helbred eller andre fysiske forhold
kan gøre sig gældende.
Spillere der ikke kan gennemføre testen skal testes igen inden for en periode på 30 dage. Ved den test skal
der kunne spores fremgang i forhold til den første test.
Testen er en niveau-vurdering, og den skal skabe basis for en fremadrettet forbedring.
Information om dato for fysisk test i forbindelse med EM-kval bliver meldt ud på curling.dk og udsendt til
de tilmeldte hold så hurtigt som muligt.
*Fristen for at sende sæsonplan til eliteudvalget er 2. september for EM-kval 2019. Er man i tvivl om
hvorvidt sæsonplanen overholder kravene kan udvalget kontaktes for rådgivning/vurdering
Sæsonplan sendes til tilmelding@curling.dk
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