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      16. april 2021 

De Olympiske Lege 2020 – nomineringskriterier 

 
Rejsedage: Fra søndag d.10. juli 2021 til mandag d. 2. august 20201.  
 
Konkurrence-  
periode: Fra lørdag d. 24. juli 2021 til søndag d. 1. august 2021, Tokyo, Japan 
 
Træningslejr: Fra søndag d. 11. juli 2021 til tirsdag d. 20. juli 2021, Nagano City, Japan 

(foreløbige datoer).  
  
Præambel: Den sportslige strategi for de Olympiske Lege 2020 er at nominere det mest 

konkurrencedygtige hold af danske svømmere med det formål at konkurrere om  
1) medaljer og top-8-placeringer 2) top-16 individuelle placeringer og top-12 holdkap 
placeringer. 

 
Svømmere: 
Nominering: Svømmere med et gyldigt dansk pas, som repræsenterer en klub der er medlem af 

Dansk Svømmeunion, og som lever op til eller er hurtigere end kravtiderne og 
samtidig overfylder nomineringskriterierne og teamprocedurerne. De nominerede 
svømmere skal kunne efterleve politikken om ”Proof of fitness”/konkurrenceparathed 
og den gældende teamkultur: "Et hold, et mål", samt ”Etisk kodeks for dansk 
konkurrenceidræt”. 

 
Nominerings-  
periode: FINA-godkendte kvalifikationsevents i perioden 1. marts 2021 til 23. maj 2021. 

Herunder Dansk Svømmesports Danish Open. 
 Bedste tid ved et kvalifikationsevent i perioden, vil blive taget i betragtning i 

forbindelse med nominering. 
 
Nominerings- 
proces: Første prioritet: Olympiske individuelle discipliner 

Svømmere, der lever op til eller er hurtigere end FINA’s A kravtider for de Olympiske 
Lege 2020 (bilag A). Maksimum to svømmere pr. løb fra 
nomineringskonkurrencerne.  

 
 Anden prioritet: Olympisk holdkap discipliner  

Højst 16 hold/nationer kan kvalificere sig til hver holdkap-disciplin, og hver nationale 
olympiske komité udpeger et hold til de enkelte holdkap-discipliner. De 12 bedste 
hold/nationer fra VM 2019 kvalificere en nationsplads, mens de resterende fire 
hold/nationer udtages på baggrund af opnåede tider mellem 1. marts 2019 og 31. maj 
2021. 

 
   Fri holdkap: 

Hvis et dansk holdkap-hold kvalificerer sig via en nationsplads ved VM 2019 vil følgende 
være gældende: Ved 4x100 meter fri holdkap vil de fire bedste svømmere på 100 meter 
fri svømning ved det første nomineringsevent blive nomineret. Det samme gælder 4x200 
meter fri holdkap, hvor de fire bedste svømmere på 200 meter fri svømning ved det første 
nomineringsevent vil blive nomineret.  
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 Anden prioritet:  Olympisk holdkap discipliner 

 (fortsat)  

   Medley holdkap: 

Hvis et dansk holdkap-hold kvalificerer sig via en nationsplads ved VM 2019, vil den 

bedste svømmer i hver af 100 meter disciplinerne blive nomineret.   

 

  Medley Mix holdkap: 
Hvis et dansk holdkap-hold kvalificerer sig via en nationsplads ved VM 2019, vil den 

bedste svømmer i hver af 100 meter disciplinerne blive nomineret – dog højst fire 

svømmere. 

 

Øvrige bestemmelser omkring holdkapper fremgår af Danmarks Idrætsforbund & Dansk 

Svømmeunion aftale om nationale kvalifikationskrav og udtagelseskriterier Tokyo 2021.  

 

 Tredje prioritet: Subjektiv nominering 
Ved slutningen af nomineringsperioden kan den danske landstræner og sportschef i 
samråd vælge at nominere yderligere svømmere, der lever op til intentionerne i 
præamblen. 

 
For så vidt angår individuel nominering, kan VM 2019 betragtes som en gyldig 
nomineringsevent til at udtage en svømmer på individuel basis i tilfælde af at 
ekstraordinære forhold ved nomineringseventsene (primær og/eller sekundær 
nomineringsevent). Præstationer, som i givet fald kan tages i betragtning, skal leve 
op til eller være hurtigere end kravtiderne (FINA A 2020 tider) og have været i top-5 
ved finalerne ved VM 2019. 
 
Et dansk holdkap-hold uden for top-12 ved VM 2019, kan nomineres hvis 
svømmernes præstationer lever op til kravene for de resterende fire holdkap 
nationspladser, og der samtidig er potentiale for et resultat i top-12 ved de 
Olympiske Lege i 2020 i henhold til FINA’s bestemmelser. Herunder at alle holdkap 
svømmere som minimum lever op til FINA’s B kravtider inden for den relevante 
løbsdisciplin. 
 
I givet fald gælder følgende for udvælgelse af holdkapper og svømmere til et særligt 
holdkap løb ved Danish Open 2021: 
 
Holdkapperne vil blive afviklet ved et særligt holdkap løb ved Danish Open 2021. 
Det tilsigtes at bruge Danish Open 2021 som grundlag for at beslutte, hvilke 
svømmere, som udvælges til at svømme i disse holdkapper. 
 
I forbindelse med udvælgelse af holdkapper, vil hensynet til en potentiel individuel 
finaledeltagelse ved de Olympisk Lege 2020 blive vægtet højere end deltagelse i en 
holdkap disciplin. Det er derfor muligt, at ikke alle nominerede svømmere vil stå til 
rådighed for et holdkap-hold uden for top-12. 
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Bilag A:  Kravtider for kvalificering til de Olympiske Lege i svømning 2020  
 
Kravtider - 2020 FINA A kravtider 
 

Individuelle løb Mænd Kvinder 

50 meter fri 00:22,01 00;24,77 

100 meter fri 00:48,57 00:54,38 

200 meter fri 01:47,02 01:57,28 

400 meter fri 03:46,78 04:07,90 

800 meter fri 07:54,31 08:33,36 

1.500 meter fri 15:00,99 16:32,04 

   

100 meter ryg 00:53,85 01:00,25 

200 meter ryg 01:57,50 02:10,39 

   

100 meter bryst 00;59,93 01:07,07 

200 meter bryst 02:10,35 02:25,52 

   

100 meter butterfly 00;51,96 00;57,92 

200 meter butterfly 01:56,48 02:08,43 

   

200 individuelt medley 01:59,67 02:12,56 

400 individuelt medley 04:15,84 04:38,53 

 
Regler og bestemmelser for de Olympiske Lege 2020 samt DIF og FINA’s olympiske regler for 
deltagelse finder anvendelse. 
 
Nominering af  
OL-stab: Landstræneren vil i samråd med sportschefen udarbejdet en nominering af OL-

staben for svømning til Danmarks Idrætsforbund. Alle stabsmedlemmer skal 
overholde den gældende teamkultur: "Et hold, et mål", samt ”Etisk kodeks for dansk 
konkurrenceidræt”.  

 
Bekræftelse på 
udtagelse: Udtagelsen af OL-holdet i svømning på baggrund af Danish Open 2020, primær 

nomineringsevent, samt Swim Open Stockholm 2020, sekundær nomineringsevent, 
vil blive besluttet og bekræftet af Danmarks Idrætsforbund på et nærmere bestemt 
tidspunkt. 

  

”PROOF OF FITNESS” OG KONKURRENCEPARATHED 

”Proof of Fitness” og konkurrenceparathed defineres som svømmerens evne til at opnå tilsvarende eller 
bedre resultater ved den prioriterede konkurrence end de resultater, som svømmeren opnåede ved 
kvalifikationen.  
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Udtagne svømmeres OL-forberedelsesplan (træning, konkurrence, m.v.) skal godkendes af Dansk 
Svømmeunions landstræner.  
 
Svømmeren og dennes personlige træner skal straks - skriftligt per e-mail – informere Dansk 
Svømmeunions landstræner og sportschef om enhver skade, sygdom eller ændring i træningen, som kan 
påvirke svømmerens evne til at yde sit bedste ved den prioriterede konkurrence. 
 
ÆNDRINGER OG UFORUDSETE OMSTÆNDIGHEDER  
 
Uforudsete omstændigheder 
Skulle Danmarks Idrætsforbund fastslå, at uforudsete omstændigheder er opstået i forbindelse med 
anvendelsen af disse kriterier, vil Danmarks Idrætsforbund have fuld og uindskrænket frihed til at løse 
problemet efter forgodtbefindende, idet der tages hensyn til faktorer og forhold, som det anser for 
relevante. 
 
Ændringer af dette dokument  

1. Danmarks Idrætsforbund forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette dokument, som efter 
forbundets skøn er nødvendige. 
Ingen af disse ændringer kan foretages efter udtagelsesperiodens begyndelse – medmindre 
ændringerne vedrører Danmarks Idrætsforbunds udøvelse af sine beføjelser som beskrevet 
under "uforudsete omstændigheder" ovenfor.  

 
2. Vedtagne ændringer af disse kriterier vil straks blive offentliggjort på Dansk Svømmeunions 

hjemmeside.  


