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Dato: 5.-7. marts 2021 

 
CORONAPROTOKOL FOR OL-KVALIFIKATIONSSTÆVNE 
 
Fakta: 

• OL-kvalifikationsstævnet foregår i DGI Huset, Vejle Svømmehal fra den 5.-7. marts. 

• OL-kvalifikationsstævnet afvikles på langbane (50 m). 

• Dansk Svømmeunion har sammen med Danmarks Idrætsforbund udarbejdet en 
coronaprotokol bestående af restriktioner, der er skærpede i forhold til dem, der gælder 
for det øvrige samfund. 

• Alle deltagende svømmere defineres som værende professionelle atleter jævnfør 
Kulturministeriets definitioner for professionel idræt.  

• Professionel idræt er undtaget det generelle forsamlingsforbud. 
 
Coronaprotokollen: 

• Alle deltagere skal fremvise en negativ coronatest (PCR-test) for at deltage. 

• De enkelte hold holdes adskilt og kommer ikke i kontakt med øvrige deltagere. 

• Der er arrangeret overnatning og forplejning, så alle deltagere kan holde den påkrævede 
afstand til hinanden under hele OL-kvalifikationsstævnet. 

• Alle anvendte rum og opholdssteder lever op til arealkravet på minimum fire m2 pr. 
person. 

• Under konkurrencerne vil der aldrig være mere end fire svømmere i vandet ad gangen, 
selvom der er otte baner. Svømmerne vil konkurrere med mindst to meter mellem sig. 

• Eventet afvikles som en lang række separate kvalifikationsafsnit med grupper af 20 
svømmere, som hele tiden holdes adskilt. Der vil kun være én gruppe af svømmere i 
svømmehallen ad gangen. 

• Den enkelte gruppes flow er hele tiden ensrettet, så områder og kontaktflader løbende 
kan afsprittes og rengøres. 

• Svømmere skal bære mundbind, indtil de kommer ind i omklædningsrummet, og igen 
når de forlader omklædningsrummet. Officials skal konstant bære mundbind eller visir. 

• Svømmere får først adgang til svømmehallen, når forrige gruppe har forladt den, og 
samtlige kontaktflader er rengjorte. 

• Efter det separate kvalifikationsafsnit er afviklet, omklæder svømmerne i et nyt 
omklædningsrum. 

• Der vil ikke være decideret opvarmningsmulighed i stævnebassinet forud for 
kvalifikationsløbene. 

• Der vil aldrig være mere end 30 personer samlet i svømmehallen ad gangen. 

• Alle tilmeldte klubber skal stille med en COVID-19-ansvarlig, der skal kunne håndtere 
evt. smitteopsporing. 

• Medaljer og præmieringer er skåret fra. 
 
Læs yderligere om vores coronatiltag her. 

https://svømmetider.dk/staevne/?9358/ol-kvalifikationsstaevne

