DANMARKS IDRÆTSFORBUND & DANSK SEJLUNION
AFTALE OM NATIONALE KVALIFIKATIONSKRAV OG UDTAGELSESKRITERIER – TOKYO 2020

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 Sejlunion til OL i Tokyo 2020. Aftalen sikrer et klart defineret grundlag
hvorpå Dansk Sejlunion 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.
Grundlæggende forudsætninger
Dansk Sejlunions sportslige ledelse har for hver OL-klasse udpeget minimum to udtagelseskonkurrencer i perioden 2019-20. Alle de valgte konkurrencer har som udgangspunkt et højt
sportsligst niveau, og samtidig foregår konkurrencerne på tidspunkter, der så vidt muligt understøtter sejlernes forberedelsesmuligheder frem mod legene. For hver klasse med dansk
nationsplads tilfalder OL-udtagelsen den sejler/besætning, der over alle konkurrencerne, opnår det bedste samlede resultat.
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Kun sejlere der har deltaget i de af Dansk Sejlunion udpegede udtagelseskonkurrencer for de respektive discipliner, kan komme i betragtning til udtagelse til OL. For at en konkurrence kan
medregnes i OL-udtagelsen, skal der foreligge en officiel resultatliste. Officiel resultatliste betyder i denne sammenhæng, at der i henhold til Notice of race og Sailing instructions er sejlet
et antal sejladser, der berettiger til at fastsætte et officielt slutresultat. Er der modstrid imellem Notice of race og Sailing instructions, vil teksten i Notice of race være gældende.
I udtagelsesserierne beskrevet nedenfor indgår to konkurrencer, og sejlerne/besætningerne har således ingen fratrækker – alle konkurrencer tæller med. Såfremt en af udtagelsesseriens
konkurrencer ikke opnår et officielt slutresultat, eller at en sejler/besætning, i tilfælde af sygdom, skader eller andre undskyldelige årsager bliver forhindret i at deltage i en
udtagelseskonkurrence, vil et samråd mellem Danmarks Idrætsforbund, Team Danmark og Dansk Sejlunions sportslige ledelse beslutte, om et alternativt stævne skal tælles med i stedet
eller i sidste ende hvilke sejlere/besætninger, der skal indstilles til udtagelse til OL. . Indstilling til udtagelse i disse tilfælde, vil ske ud fra en samlet vurdering af præstationer og
sejladsresultater i kvalifikationsperioden – samt en vurdering af sejlernes/besætningernes individuelle resultatpotentiale ved OL.

Nationale kvalifikationskrav og udtagelseskriterier (jf. pkt. 3 og 4 i DIF’s generelle krav og kriterier)
Discipliner

Kvalifikationskrav

Kvalifikation

Nationale udtagelseskriterier

speriode
Mænd og kvinder,

Danske sejlere kan opnå kvalifikation til OL i Tokyo 2020

1. juni 2018 –

Udtagelser til OL sker med afsæt i sejlernes/besætningernes slutplaceringer i de konkurrencer, der indgår i

alle discipliner

ved følgende events, hvor størstedelen af kvotepladserne

1. juni 2020

udtagelsesserien. Følgende gælder for pointuddeling i udtagelsen:
•
Udtagelsen er baseret på Low Point-systemet. Sejlere/Besætninger tildeles 1 point for en
førsteplads som slutplacering i en konkurrence, der indgår i udtagelsesserien, 2 point for en
andenplads, 3 point for en tredjeplads og så videre.
•
Ved ikke at stille op i en konkurrence, der indgår i serien, bliver sejleren/besætningen tildelt point
svarende til konkurrencens laveste slutplacering + 1.
•
For hver klasse er der udvalgt mindst to konkurrencer, der indgår i udtagelsesserien.
•
Det er alene konkurrencens slutplaceringer, der tæller i pointuddelingen. Placeringer i
enkeltsejladser bliver ikke anvendt i forbindelse med udtagelsen.

bliver tildelt:
•

VM i 2018

•

VM i 2019

Herudover tildeles en regionsplads i hver klasse i
2019/2020. Se World Sailings hjemmeside for detaljer.
Opnåede kvotepladser tilfalder Dansk Sejlunion/NOC
Denmark/DIF) og er således ikke personlige kvotepladser.
De nationale udtagelseskriterier vil afgøre hvilke sejlere
der tildeles evt. opnåede kvotepladser.

Den sejler/besætning, der i den pågældende klasse har opnået det laveste samlede antal point, jf. Low Pointsystemet,

indstilles

til

udtagelse

til

OL.

Pointsummen

opstår

ved

en

sammentælling

af

sejlerens/besætningens slutplaceringer fra de udpegede stævner.
DS indstiller senest 1. juni 2020 sejlere til udtagelse til OL. Indstilling til udtagelse kan således finde sted i
perioden fra sidste udtagelseskonkurrence frem til 1. juni 2020.
Konkurrencerne i udtagelsesserien er valgt under forudsætning af, at de rent sportsligt repræsenterer et
højt internationalt niveau. Dansk Sejlunions sportslige ledelse kan via mandat fra Dansk Sejlunions
bestyrelse, og efter samråd med DIF og Team Danmark, beslutte at udskifte konkurrencer, som på
nuværende tidspunkt indgår i udtagelsesserien. Udskiftning kan ske af to årsager:
•
Det sportslige niveau i konkurrencen lever ikke op til forudsætningen om høj international
standard og niveau.
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•

Konkurrencen nedlægges eller flyttes til et andet sted/tidspunkt, som ikke er hensigtsmæssigt i
forbindelse med udtagelsen.

Bemærkninger til udtagelseskriterierne:
• Er der pointlighed imellem to eller flere sejlere/besætninger, så tilfalder OL-udtagelsen den
sejler/besætning, der har flest førstepladser som slutresultat blandt tællende konkurrencer i
udtagelsesserien.
• Ved fortsat pointlighed er det sejleren/besætningen med flest andenpladser som slutresultat, der får
tildelt OL-udtagelsen. Dernæst er det tredjepladser, fjerdepladser osv., der tages i anvendelse for at
afgøre udtagelsen. Fratrækkere bliver ikke anvendt.
• Hvis flere sejlere/besætninger har opnået nøjagtigt samme slutplaceringer i deres respektive tællende
konkurrencer, så bliver OL-udtagelsen tildelt den sejler/besætning med den bedste slutplacering i den
sidste af de gennemførte konkurrencer.
• Udskiftning af konkurrencer i udtagelsesserien skal af DS sportslige ledelse offentliggøres inden den
pågældende konkurrences 1. sejlads.
I samråd med Team Danmark og Dansk Sejlunion kan DIF’s administration undtagelsesvis give dispensation
fra kravet om deltagelse i alle konkurrencer i udtagelsesserien, såfremt en sejler/besætning er forhindret i
at deltage i en eller flere af konkurrencerne som følge af sygdom, skader eller andre undskyldelige
omstændigheder. Indstilling til OL-udtagelse vil i et sådan tilfælde hvor de sejle/besætninger, der vil kunne
tages i betragtning, ikke nødvendigvis har deltaget i samme antal udtagelseskonkurrencer, ske på baggrund
af en samlet sportslig vurdering af præstationer og sejladsresultater i kvalifikationsperioden
sammenholdtmed en vurdering af sejlernes/besætningernes individuelle resultatpotentiale ved OL.
Følgende

I det følgende er angivet de konkurrencer, der indgår i OL-udtagelsen for hver af de ti olympiske

konkurrencer
indgår

bådklasser:

i

udtagelsesse

Doublehanded skiff men, 49er

rien

2019 World Championship. 29. November – 8. December, Auckland, New Zealand
2020 World Championsihp. 8-16. Februar, Geelong, Victoria, Australia
Doublehanded skiff women, 49erFX
2019 World Championship. 29. November – 8. December, Auckland, New Zealand
2020 World Championsihp. 8-16. Februar, Geelong, Victoria, Australia
Doublehanded mix catamaran, Nacra 17
2019 World Championship. 29. November – 8. December, Auckland, New Zealand
2020 World Championsihp. 8-16. Februar, Geelong, Victoria, Australia
Singlehanded dinghy women, Laser Radial
2020 World Championship Melbourne; Australia
2020 Trofeo S.A.R. Princesa Sofia Iberostar, Palma de Mallorca; Spain
Singlehanded dinghy men, Laser Standard
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2020 World Championship Melbourne; Australia
2020 Trofeo S.A.R. Princesa Sofia Iberostar, Palma de Mallorca; Spain
Singlehanded dingy heavy, Finn
2020 World Championship. (primo april)
2020 Trofeo S.A.R. Princesa Sofia Iberostar, Palma de Mallorca; Spain
Windsurfer women, RS-X
2020 World Championship, 23-29. Februar. Auckland, New Zealand
2020 Trofeo S.A.R. Princesa Sofia Iberostar, Palma de Mallorca; Spain
Windsurfer men, RS-X
2020 World Championship, 23-29. Februar. Auckland, New Zealand
2020 Trofeo S.A.R. Princesa Sofia Iberostar, Palma de Mallorca; Spain
Doublehanded dinghy women, 470
2020 World Championship. (primo April) Palma de Mallorca, Spain
2020 Trofeo S.A.R. Princesa Sofia Iberostar, Palma de Mallorca; Spain
Doublehanded dinghy men, 470
2020 World Championship. (primo April) Palma de Mallorca, Spain
2020 Trofeo S.A.R. Princesa Sofia Iberostar, Palma de Mallorca; Spain
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Såfremt Dansk Sejlunion, 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 SEJLUNION:

DATO: 29. NOVEMBER 2019

UNDERSKRIFT:

FUNKTION I SPF: SPORTSCHEF
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