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DANMARKS IDRÆTSFORBUND & DANSK SVØMMEUNION 

AFTALE OM NATIONALE UDTAGELSESKRITERIER – OL RIO DE JANEIRO 2016 

 

 

Introduktion 

FINA‟s internationale kvalifikationskrav og DIF‟s generelle danske OL-udtagelseskrav udgør tilsammen grundlaget 

for aftalen om de nationale udtagelseskriterier for svømning til OL i Rio de Janeiro 2016. Aftalen sikrer et klart 

defineret grundlag hvorpå Dansk Svømmeunion kan indstille atleter til udtagelse til DIF.  

 

Grundlæggende forudsætning 

Jf. FINA‟s internationale kvalifikationskrav er kvotepladser til OL i svømning i individuelle discipliner på navn og 

er således personlige kvotepladser. Ved kvalifikation i holdkap tilfalder kvotepladserne det pågældende land og er 

således ikke personlige. Det er en grundlæggende forudsætning, men ingen garanti, for udtagelse til OL i de 

pågældende discipliner, at Danmark råder over én eller flere kvotepladser. Det følger af de internationale OL-krav 

(FINA), at OL-kvalifikationstider kun kan opnås ved FINA-godkendte OL-kvalifikationsstævner i perioden 1. marts 

2015 til 1. juli 2016. Sidste mulige ordinære national dato for OL-kvalifikation er den 22. maj 2016. 

 

De nationale OL-kvalifikationsstævner er følgende (i prioriteret rækkefølge):   

a. VM i Kazan, Rusland i perioden 2. til 9. august 2015.  

b. Danish Open i København, Danmark i perioden 13. til 17. april 2016 

c. EM i London, England I perioden 16. til 22. maj 2016.  

OL-kvalifikation kan således kun opnås ved et af de tre ovenstående kvalifikationsstævner.  

 

Re-allokerede nationskvotepladser 

Tildeling af re-allokerede kvotepladser, i enten individuelle discipliner eller holdkap, fører ikke automatisk til 

udtagelse. Udtagelse af en svømmer på en re-allokeret kvoteplads vil ske på baggrund af en konkret sportslig 

vurdering, efter forudgående drøftelse mellem Dansk Svømmeunion, Team Danmark og DIF.   

 

Dispensationer 

For evt. dispensationer til nærværende aftale om nationale udtagelseskriterier henvises der til DIF‟s Generelle 

Udtagelseskrav.  

 

Øvrige discipliner 

Såfremt Danmark opnår kvalifikation (international kvoteplads) i én eller flere øvrige svømmediscipliner (vandpolo, 

synkronsvømning, udspring og 10 km maratonsvømning) indstiller SVØM til udtagelse, efter forudgående 

sportsfaglig drøftelse mellem SVØM, Team Danmark og DIF. 

Disciplin og 

Køn 

Nationale udtagelseskriterier 

Individuelt og 

holdkap, kvinder 

og mænd 

Svømmere kan opnå direkte kvalifikation til OL ved at opnå en top-8 placering ved VM i 

Kazan i 2015 i en tid under OL-kravtiden i en eller flere individuelle olympiske discipliner.  

 

Holdkap-svømmere i en olympisk holdkap-disciplin der opnår en placering i top-3 ved VM i 

Kazan i 2015, vil blive indstillet til udtagelse til OL (se i øvrigt punk 6 om holdkap-

kvalifikation). 

Tilbageværende nationale kvotepladser efter VM i Kazan i 2015 vil blive tildelt svømmere, der 

ved Danish Open i København i 2016 og EM i London i 2016, i prioriteret rækkefølge, 

svømmer OL-kravtiden eller derunder. 
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Svømmere som opnår direkte OL-kvalifikation ved VM i Kazan i 2015 (individuelt eller i 

holdkap) skal bevise ”proof of fitness” ved at dokumentere at de er 100- procent forberedt til 

de Olympiske Lege, og at de er i stand til at præstere op til deres bedste ved et internationalt 

stævne i perioden 1. maj 2016 til 1. juli 2016. SVØMs sportsafdeling vil senest 1. oktober 2015 

offentliggøre hvilke internationale stævner, der er godkendt til at bevise ”proof of fitness”.       

 

Svømmere der ikke opnår kvalifikation til OL ved Danish Open 2016 vil have mulighed for at 

kvalificere sig til OL ved EM i London i 2016 på følgende betingelser: 

a. Svømmerne skal være kvalificeret til og udtaget til EM i London i 2016. 

b. Olympisk kvalifikation ved EM i London i 2016 kan kun opnås i olympiske discipliner, 

hvor der i forvejen kun er én eller ingen svømmere kvalificeret. 

 

Individuel udtagelse: Kravtiderne er baseret på et gennemsnit af de 12. hurtigste tider i den 

specifikke olympiske disciplin ved de seneste tre globale langbane-mesterskaber (VM i 

Shanghai i 2011, OL i London i 2012 og VM i Barcelona i 2013). I de tilfælde hvor FINA og 

IOCs ‟A‟ kravtider (“Olympic Qualification Time”) er hurtigere end gennemsnittet af de 12. 

hurtigste tider, er kravtiden identisk med FINA/IOC „A‟ kravtider. (Kravtiderne er markeret 

med en * i kravtids-oversigten)   

 

Det internationale olympiske kvalifikationssystem tillader maksimalt to individuelle 

kvalificerede per olympisk disciplin per nation under FINA/IOCs „A‟ kravtider. Opnåelse af 

FINA/IOCs „B‟ kravtider ("Olympic Selection Time") medfører ikke kvalifikation til OL i Rio 

i 2016. 

 

Holdkap-udtagelse: 16 hold/nationer kan i alt kvalificere sig til OL i hver af de olympiske 

holdkap-discipliner. De 12 bedste hold/nationer i hver olympisk holdkap-disciplin ved VM i 

Kazan i 2015 vil opnå en olympisk nations-kvoteplads fra FINA. De sidste fire nations-

kvotepladser tildeles de fire hold/nationer, der har opnået de fire hurtigste holdkap-tider fra 

VM i Kazan 2015 til OL-kvalifikations-perioden udløber.  

 

Såfremt det ikke lykkedes for et hold at kvalificere sig direkte ved VM, så kan holdet i den 

godkendte kvalifikationsperiode svømme en tid, der er lig med eller hurtigere end 12. pladsen i 

den relevante holdkap ved VM. Denne tid skal samtidig være hurtig nok til at kunne blive 

udtaget til en af de sidste 4 FINA godkendte nations-kvotepladser til OL. 

 

For holdkap-kvalifikation gælder desuden følgende: 

a. Kun holdkap-tider, der bliver svømmet som et hold ved FINA-godkendte OL-

kvalifikationsstævner, godkendes.  

b. Der kan blive afholdt et særligt holdkap-kvalifikationsløb ved Danish Open 2016 for at 

give en potentiel OL-holdkap mulighed for at have tre kvalifikationsmuligheder. Dette 

særlige holdkap-kvalifikationsløb vil kun blive afholdt, hvis SVØMs sportsafdeling 

vurderer, at der er potentiale for olympisk kvalifikation.  

c. Udtagelse til en olympisk holdkap vil ske til de svømmer, som ved udgangen af 

kvalifikationsperioden (22. maj 2016) har svømmet de hurtigste individuelle tider ved et 

af de tre OL-kvalifikationsstævner. Det er ikke nødvendigvis de samme svømmere, der 

kvalificerede holdkappen. 

d. FINA offentliggør efter 1. juni 2016 hvilke nationer, der modtager de sidste fire holdkap-

pladser 
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KRAVTIDER 

 

Damer: 
  Disciplin Distance 2016 OL-kravtid 

Fri 50 00.25,07 

Fri 100 00.54,43* 

Fri 200 01.58,23 

Fri 400 04.08,65 

Fri 800 08.29,28 

Brystsvømning 100 01.07,85* 

Brystsvømning 200 02.26,94* 

Butterfly 100 00.58,65 

Butterfly 200 02.09,28 

Rygsvømning 100 01.00,25* 

Rygsvømning 200 02.10,43 

Individuel medley 200 02.13,18 

Individuel medley 400 04.40,75 

Fri 4x100   

Fri 4x200   

Medley 4x100   

   
Herrer: 

  Disciplin Distance 2016 OL-kravtid 

Fri 50 00.22,14 

Fri 100 00.48,88 

Fri 200 01.47,85 

Fri 400 03.48,73 

Fri 1500 15.07,53 

Brystsvømning 100 01.00,20 

Brystsvømning 200 02.11,60 

Butterfly 100 00.52,29 

Butterfly 200 01.56,75 

Rygsvømning 100 00.54,12 

Rygsvømning 200 01.58,21 

Individuel medley 200 01.59,53 

Individuel medley 400 04.16,37 

Fri 4x100   

Fri 4x200   

Medley 4x100   

   * FINA and IOCs 'A' time standards  
  


