DANMARKS IDRÆTSFORBUND & DANSK SVØMMEUNION
AFTALE OM NATIONALE KVALIFIKATIONSKRAV OG UDTAGELSESKRITERIER – TOKYO 2021

Introduktion
DIF’s generelle nationale kvalifikationskrav og udtagelseskriterier udgør sammen med de internationale kvalifikationskrav, udarbejdet af det internationale specialforbund og
IOC, tilsammen grundlaget for nærværende aftale om de nationale kvalifikationskrav og udtagelseskriterier for Dansk Svømmeunion til OL i Tokyo 2020. Aftalen sikrer et klart
defineret grundlag hvorpå Dansk Svømmeunion kan indstille atleter til udtagelse til DIF.
Fastsættelse af nationale kvalifikationskrav
De nationale kvalifikationskrav følger som grundprincip de internationale kvalifikationskrav fastsat af det internationale specialforbund og International Olympisk Komité (IOC).
De nationale kvalifikationskrav skal klart og tydeligt beskrive de krav og forudsætninger, der skal være opfyldt før en atlet eller et hold har opnået kvalifikation til OL. DIF vil som
hovedprincip deltage ved OL på de kvotepladser (nationskvotepladser eller personlige kvotepladser), der er til rådighed for Danmark, såfremt de nationale udtagelseskriterier
er opfyldt. Det er muligt at flere atleter opfylder de internationale kvalifikationskrav, og dermed kvalificerer sig til OL, end det antal kvotepladser der vil være til rådighed for
Danmark ved kvalifikationsperiodens udløb. Kvalifikation fører således ikke automatisk til udtagelse, men forudsætter at den enkelte atlet eller hold har opfyldt de nationale
udtagelseskriterier.
Fastsættelse af nationale udtagelseskriterier
De nationale udtagelseskriterier skal klart og tydeligt beskrive de regler og kriterier, som atleterne skal opfylde for, at DIF’s bestyrelse, efter anmodning fra specialforbundet
og indstilling fra DIF’s administration, kan foretage en udtagelse. Der kan ikke udtages flere atleter eller hold end det antal kvotepladser, der er til rådighed. DIF’s bestyrelse kan
afslå at anvende en tildelt nationskvoteplads, i tilfælde at ingen atleter eller hold har opfyldt de nationale udtagelseskriterier.
Re-allokerede kvotepladser, særlige invitationer, wild cards mv.
Udtagelse kan som udgangspunkt ikke opnås ved tildeling af re-allokerede kvotepladser, invitationer og/eller wild cards mv.
Dispensationer
For evt. dispensationer til nærværende aftale om nationale udtagelseskriterier henvises der til DIF’s generelle nationale kvalifikationskrav og udtagelseskriterier.
Udtagelser samt evt. tilbagetrækning af udtagelser
DIF’s bestyrelse foretager i henhold til DIF’s love den endelige udtagelse af atleter til OL. Udtagelse vil kunne ske, når kvoteplads foreligger og de nationale kvalifikationskrav og
udtagelseskriterier er opfyldt. På baggrund af anmodning fra specialforbundet udarbejder DIF’s administration en indstilling til DIF’s bestyrelses godkendelse. Udtagelse af
team officials foretages administrativt.
Jf. DIF’s love er det alene DIF’s bestyrelse der kan trække en udtagelse tilbage. I tilfælde af tilbagetrækning af udtagelse f.eks. pga. skader, markant formnedgang, manglende
opfyldelse af IOC’s eligibility krav, manglende opfyldelse af forberedelsesplan eller lign. udarbejder DIF’s administration, i tæt samarbejde med specialforbund og Team Danmark,
en indstilling til DIF’s bestyrelses godkendelse. Inden indstillingen behandles i DIF’s bestyrelse, fremsendes indstillingen til den/de pågældende atlet(er), som har mulighed for
at vedlægge en udtalelse/et høringssvar til DIF’s bestyrelses behandling af sagen.
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Nationale kvalifikationskrav og udtagelseskriterier (jf. pkt. 3 og 4 i DIF’s generelle krav og kriterier)
Discipliner
Svømning (bassin)

Kvalifikationskrav
2020 FINA A&B Olympic Qualification Times (OQT)
2020 Relay Qualification: a maximum of 16 teams in
each relay event will qualify, with each NOC entering
one team in each relay event. The top 12 teams from the
2019 World Championships will be selected, while the
remaining 4 to be determined based on times produced
between March 1, 2019 and May 22, 2020.
The priority order of qualification:
1.
All athletes with OQT “A”
2.
Athletes in relays
3.
Universality
4.
Invited athletes with OQT “B”

Kvalifikations-

Nationale udtagelseskriterier

periode
Individual Events:
March 1st, 2019 to June
27th, 2021.

Dansk Svømmeunion indstiller atleter til udtagelse til DIF’s bestyrelse senest 4.
juni 2021, under forudsætning af at følgende er opfyldt:

Relay Events:
March 1st, 2019 to May
31st, 2021.

Præambel:
Den sportslige strategi for de Olympiske Lege 2021 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 pr. 10. april 2021, 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”.
Nomineringsevents:
FINA-godkendte kvalifikationsevents i perioden 1. februar 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.
Nomineringsproces:
Første prioritet: Olympiske individuelle discipliner
Svømmere, der lever op til eller er hurtigere end FINA’s A kravtider for de
Olympiske Lege 2021 (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.
Tredje prioritet:

Subjektiv nominering
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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 2021 tider) og have været
i top-8 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.
Såfremt der er fire svømmere, som individuelt svømmer en tid, der minimum er
indenfor 1% af den individuelle OL kravtid i kvalifikationsperioden, vil der blive
svømmet et særligt holdkap løb ved Danish Open 2021. I særlige tilfælde, kan en
holdkap blive svømmet ved EM langbane i Budapest 2021.
I forbindelse med udvælgelse af holdkapper, vil hensynet til en potentiel
individuel finaledeltagelse ved de Olympisk Lege 2021 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.
Bilag A:
Kravtider for kvalificering til de Olympiske Lege i svømning 2021
Kravtider - 2021 FINA A kravtider
Individuelle løb
50 meter fri
100 meter fri
200 meter fri
400 meter fri
800 meter fri
1.500 meter fri

Mænd
00:22,01
00:48,57
01:47,02
03:46,78
07:54,31
15:00,99

Kvinder
00:24,77
00:54,38
01:57,28
04:07,90
08:33,36
16:32,04

100 meter ryg

00:53,85

01:00,25
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200 meter ryg

01:57,50

02:10,39

100 meter bryst
200 meter bryst

00;59,93
02:10,35

01:07,07
02:25,52

100 meter butterfly
200 meter butterfly

00;51,96
01:56,48

00;57,92
02:08,43

200 individuelt medley
400 individuelt medley

01:59,67
04:15,84

02:12,56
04:38,53

Regler og bestemmelser for de Olympiske Lege 2021 samt DIF og FINA’s
olympiske regler for deltagelse finder anvendelse.

Bekræftelse på udtagelse:
Udtagelsen af OL-holdet i svømning sker på baggrund af resultater i den
tidligere nævnte kvalifikationsperiode 1. februar 2021 til 23. maj 2021. I tilfælde
af, at to
svømmere svømmer samme tid, vil tider fra Danish Open 2021 blive prioriteret.
Hvis ingen af tiderne er opnået ved Danish Open 2021, vil den svømmer som
tidligst har svømmet den pågældende tid blive prioriteret.
Den endelige udtagelse vil blive besluttet og bekræftet af Danmarks
Idrætsforbund på et nærmere bestemt tidspunkt.
OL-stab:
Nominering:
Landstræneren vil i samråd med sportschefen udarbejdet en nominering af OLstaben for svømning til Danmarks Idrætsforbund. Alle stabsmedlemmer skal
overholde den gældende teamkultur: "Et hold, et mål", samt ”Etisk kodeks for
dansk konkurrenceidræt”. For at kunne komme i betragtning som træner til OLholdet skal træneren som udgangspunkt have minimum en DIF
diplomtræneruddannelse eller tilsvarende uddannelse (DIF træneruddannelse
niveau 3)

”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.

Discipliner

Kvalifikationskrav

Kvalifikations-

Nationale udtagelseskriterier

Udspring

Individual Qualification: Springboard and Platform FINA
Rule BL 9.3.8.3.3.4

Periode
1. januar 2019 – 28.
Februar 2021

Dansk Svømmeunion har fastsat følgende VM krav i 2019: 402

An individual athlete may obtain only one (1) quota
place per individual event for his/her NOC
Individual athletes shall qualify quota places for their
NOCs, as follows:

Der var ikke deltagelse i Gwangju. Danmark vandt ikke EM i 2019, så
nedenstående forholder sig til muligheden for at kvalificere atlet(er) via World
Cup 2021.
Til World Cup er der mellem 18 og 22 nationspladser på spil. Vi accepterer kun en
direkte kvoteplads (altså mellem de 18 bedste), og ikke en re-allokeret via en
plads udover nr. 18.
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Herudover skal der påvises et niveau svarende til at opnå en 16. plads i
semifinalen ved seneste OL. Pointkravet er beregnet som gennemsnit af det
seneste OL’s 15., 16. og 17. plads.
Pointkrav: 416
World Cup 23.-28. februar 2021 er nomineringsevent.

Discipliner

Kvalifikationskrav

Åbent vand svømning,
vandpolo og
kunstsvømning.

[…]

Kvalifikations-

Nationale udtagelseskriterier

Periode
Såfremt Danmark opnår kvalifikation (international kvoteplads) i 10 km
marathonsvømning, vandpolo eller kunstsvømning, nominerer Dansk
Svømmeunion atleter til udtagelse, efter forudgående sportsfaglig drøftelse
mellem SVØM, Team Danmark og DIF.
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Såfremt Dansk Svømmeunion af sportslige og/eller strategisk grunde, har fravalgt at deltage i specifikke discipliner, som betyder at danske atleter ikke har mulighed for at
kvalificere sig til OL i Tokyo 2020 i disse discipliner, nævnes disse her inkl. en kort begrundelse for fravalget:

FORPLIGTENDE UNDERSKRIFT FOR DANSK SVØMMEUNION:

DATO:
4. JANUAR 2021

UNDERSKRIFT DIF

Søren Simonsen

CHEF DE MISSION

UNDERSKRIFT:
LARS GREEN BACH

FUNKTION I SPF:
SPORTSCHEF
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