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DANMARKS IDRÆTSFORBUND & DANSK ATLETIK FORBUND
AFTALE OM NATIONALE UDTAGELSESKRITERIER – OL RIO DE JANEIRO 2016
Introduktion
IAAF’s internationale kvalifikationskrav og DIF’s generelle danske OL-udtagelseskrav udgør tilsammen grundlaget for aftalen om de nationale udtagelseskriterier for atletik til OL i Rio de Janeiro 2016. Aftalen sikrer et klart
defineret grundlag hvorpå DAF kan indstille atleter til udtagelse til DIF.
Grundlæggende forudsætning
Det er en grundlæggende forudsætning for udtagelse til OL i atletik, at det nationale udtagelseskriterier er indfriet og/eller at Danmark modtager én eller flere IAAF invitationer. International kvalifikation i atletik
(individuelt)sker på navn – kvotepladserne er således personlige. Jf. DIF’s generelle OL-udtagelseskrav, kan atleter der opnår international kvalifikation på navn, som udgangspunkt, forvente udtagelse til OL. Ved Indfrielse af
de nationale udtagelseskriterier eller i forbindelse med IAAF-invitationer, fremsender den enkelte atlet en OL-forberedelsesplan til DAF. OL-forberedelsesplanen skal godkendes af DAF, DIF og Team Danmark. Det er en
grundlæggende forudsætning for deltagelse ved OL, at atleten har gennemført den af DAF, DIF og Team Danmark godkendte OL-forberedelsesplan (evt. inkl. formstabilitetskrav).
Re-allokerede nationskvotepladser
Der findes ingen re-allokerede pladser i atletik til OL.
Dispensationer
For evt. dispensationer til nærværende aftale om nationale udtagelseskriterier henvises der til DIF’s generelle danske OL-udtagelseskrav.
Disciplin og Køn
Standarder - kvinder og mænd alle discipliner

Nationale udtagelseskriterier
KVINDER
11.32
23.20
52.00
2:01.00
4:06.00
15:20.00
32:15.00
2:35:15/2:36.15
13.00
56.20
9:45.00
1.94
4.50
6.70
14.20
17.80
61.00
71.00
62.00
6200
Top 8 fra IWR + 8 bedste nationer – udtages af IAAF /IOC
Top 8 fra IWR + 8 bedste nationer – udtages af IAAF /IOC
1:34.45
X

DISCIPLIN
100 meter
200 meter
400 meter
800 meter
1500 meter
5000 meter
10.000 meter
Maraton
100meter hæk / 110 meter hæk
400 meter hæk
3000 m. forhindringsløb
Højdespring
Stangspring
Længdespring
Trespring
Kuglestød
Diskoskast
Hammerkast
Spydkast
7-kamp / 10-kamp
4 x 100 meter
4 x 400 meter
20 km. kapgang
50 km. kapgang

MÆND
10.16
20.50
45.40
1:45.80
3:36.00
13:25.00
28:00.00
2:15:15/2:16:15
13.47
49.40
8:28.00
2.29
5.70
8.15
16.90
20,50
66.00
78,00
83,00
8100
Top 8 fra IWR + 8 bedste nationer – udtages af IAAF /IOC
Top 8 fra IWR + 8 bedste nationer – udtages af IAAF /IOC
1:23.45
4:00.00

Bemærkninger
Jf. IAAF’s internationale
kvalifikationskrav kan
de internationale
standarder blive ændret
af IAAF i november
2015, hvilket
efterfølgende kan
medføre ændringer i de
nationale
udtagelseskriterier
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1. Kvalifikationsperiode

2. kvalifikation

3. Særligt vedr. maraton og
kapgang

4. Udtagelse

5. OL-forberedelsesplan

6. Flere kvalificerede atleter

7. Godkendte
kvalifikationskonkurrencer

Den internationale kvalifikationsperiode løber fra 1. maj 2015 til og med 11. juli 2016. Der gælder særlige forhold for følgende:
•
20km kapgang - 1. maj 2015 til og med 26. juni 2016
•
50km kapgang – 1. januar 2015 til og med 8. maj 2016
•
Maraton – 1. januar 2015 til og med 24. april 2016
For kvalifikation til OL gælder følgende:
a.
Indfrielse af de nationale udtagelseskriterier (standarder) i konkurrencer med højt internationalt niveau (def. Under pkt. 7)
b.
Indfrielse af de nationale udtagelseskriterier (standarder) i andre konkurrencer end nævnt under pkt. 7. Såfremt mindst én anden atlet i samme konkurrence
(øvelse og heat) samtidig indfrier DAF’s A-kvalifikationskrav til EM 2016, vil DAF vurdere hvorvidt atleten, der indfrier de nationale udtagelseskriterier
(standarder) i andre konkurrencer end nævnt under pkt. 7 kan indstilles til udtagelse til OL
c.
IAAF-invitationer. Atleter inviteret af IAAF som den/de højest rangerede atleter på ”IAAF World Ranking list for Olympic Games qualification” pr. 12.
juli 2016, med henblik på at udfylde resterende kvotepladser i de respektive discipliner
NB: kvalifikation i 5000m, 10000m, kapgang og maraton kan kun opnås via standarder og ikke via invitationer.
NB: Indfrielse af de nationale udtagelseskriterier (standarder) i konkurrencer der ikke falder inden for pkt. 2.a og 2.b medfører, at DAF ikke indstiller den/de
pågældende atleter til udtagelse til OL.
Kun tider opnået ved konkurrencer godkendt af IAAF som OL-kvalificerende vil komme i betragtning.
I maraton indstiller DAF som udgangspunkt én løber for henholdsvis mænd og kvinder til udtagelse på maraton, med mindre flere løbere af samme køn har
løbet hurtigere end de generelle standarder nævnt nedenfor:
a.
Generel standard – mænd: 2:15,15 timer
b.
Generel standard – kvinder: 2:35,15 timer
c.
Såfremt ingen løbere opnår ovennævnte generelle standarder i kvalifikationsperioden, vil det være muligt at kvalificere sig til OL ved at opnå følgende
tider to (2) gange i løbet kvalifikationsperioden:
·
Mænd: 2:16,15 timer
·
Kvinder: 2:36,15 timer
d.
Jf. IAAf’s internationale kvalifikationskrav anses de 20 første løbere ved IAAF World Championships Beijing 2015, for henholdsvis mænd og kvinder, for
at have indfriet de internationale standarder
Efter forudgående drøftelse mellem DAF, DIF og Team Danmark (OL-arbejdsgruppe) kan DAF indstille atleter, der har opfyldt de grundlæggende
forudsætninger, til udtagelse til OL på følgende datoer:
•
25. april 2016 (maraton og 50km kapgang)
•
12. juli 2016 (alle øvrige discipliner)
•
14. juli (kun IAAF invitationer)
Ved indfrielse af de nationale kvalifikationskriterier (standarder) i 2015 skal der indgås aftale om stabilitetskrav i 2016 mellem DAF’s sportschef og den enkelte
atlet
Ved indfrielse af de nationale kvalifikationskriterier (standarder) i 2015 er atleter, der forventer endelig udtagelse til OL, forpligtet til at fremsende en OLforberedelsesplan til DAF, som skal godkendes af DAF, DIF og Team Danmark (OL-arbejdsgruppe). Planen skal være DAF’s sportschef i hænde senest 10.
oktober 2015.
I forbindelse med indstilling til udtagelse fremsender DAF en OL-forberedelsesplan for den/de atleter der indstilles til udtagelse, til DIF og Team Danmarks
godkendelse. Såfremt den aftalte OL-forberedelsesplan ikke følges, kan DIF’s bestyrelse trække udtagelsen tilbage efter indstilling fra DIF’s administration
efter høring af DAF og Team Danmark.
Såfremt antallet af kvalificerede atleter i en given disciplin overstiger det maksimale antal nationspladser, indstiller DAF, efter forudgående drøftelse med DIF
og Team Danmark til udtagelse på baggrund af følgende kriterier:
a.
Den/de atleter, som gennem sine præstationer i international sammenhæng har vist, at de kan præstere på højeste niveau i verdensklasse felter
b.
Den/de atleter, som ved OL 2020 anses for at have potentiale for at finale-niveau
c.
Aktuel form – resultater opnået i 2016 vægtes tungere end resultater opnået i 2015, med undtagelse af maraton og kapgang
d.
Head-to-head konkurrencer
e.
Den enkelte atlets skades- og sundhedsstatus
Under pkt. a og b foretages en konkret vurdering af DAF’s elitestab med endelig godkendelse af DAF’s sportschef
Jf. DIF’s generelle OL-udtagelseskrav og under henvisning til pkt. 2.a, er udtagelse til OL betinget af, at kvalifikationen finder sted i konkurrencer på højeste
internationale niveau. I atletikken defineres dette som følgende:
a.
VM
b.
IAAF's World Athletics Series
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c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.

Diamond League
IAAF World Challenge
EM
VM-inde i relevante discipliner
IAAF Indoor Permit i relevante discipliner
European Winter Throwing
EM Hold
European 10.000 m Cup
Europa Cup mangekamp
U23-EM
European Athletics Indoor Meetings i relevante discipliner
European Athletics Outdoor Premium Meetings
European Athletics Outdoor Classic Meetings
IAAF Hammer Throw Challenge
IAAF World Combined Event Challenge
Universiaden

