DANMARKS IDRÆTSFORBUND & DANSK FORENING FOR ROSPORT
AFTALE OM NATIONALE KVALIFIKATIONSKRAV OG UDTAGELSESKRITERIER – TOKYO 2020
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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 Forening for Rosport (DFfR) til OL i Tokyo 2020. Aftalen sikrer et klart defineret
grundlag hvorpå DFfR 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.

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

Kvalifikationskrav

Kvalifikations-

Nationale udtagelseskriterier

periode
Mænd og kvinder

Internationale krav:

25. august –

DFfRs sportslige ledelse indstiller senest 31. maj 2020 og efter forudgående drøftelser

Mandskabsbåde

Ved VM 2019 (Linz, Østrig) giver følgende placeringer

1. september

mellem DFfR, Team Danmark (TD) og DIF de roere (inkl. evt. P-roere), der sikrer det

kvalifikation af en båd til OL:

2019

bedst mulige resultatperspektiv for dansk roning. Roere til mandskabsbåde indstilles på

• Dobbelt sculler (M2x, W2x) mindst en 11. plads

baggrund af følgende:

• Toer uden (M2-, W2-) mindst en 11. plads

• Roeren er udtaget af DFfR til en mandskabsbåd ved VM 2019 og kvalificerer en

• Dobbelt firer (M4x, W4x) mindst en 8. plads

nationsplads i henhold til de internationale krav.

• Firer uden (M4-, W4-) mindste en 8. plads

og

• Otter (M8+, W8+) mindst en 5. plads

• Roeren gennem en selektionsproces og træning på landsholdet i perioden efter VM

• Let dobbelt sculler (LM2x, LW2x) mindst en 7. plads

2019 til indstillingen til DIF (31. maj 2020) til OL har vist et præstationsniveau, der
giver udtagelse til en plads på OL-kvalificerede mandskabsbåde vurderet af DFfRs

Placeringer ved VM 2019 inden for de internationale

sportslige ledelse på baggrund af objektive og subjektive vurderinger af roerens

kvalifikationskrav er nationspladser, som berettiger Danmark til at

tekniske, fysiske, mentale kvalifikationer, samroningsfærdigheder og præstationer

deltage med en (1) båd i disciplinen ved OL 2020.

i konkurrencer.

Mænd og kvinder

Internationale krav:

25. august –

DFfRs sportslige ledelse indstiller senest 31. maj 2020 og efter forudgående drøftelser

Singlescullere

Ved VM 2019 (Linz, Østrig) giver følgende placering

1. september

mellem DFfR, Team Danmark (TD) og DIF de roere (inkl. evt. P-roere), der sikrer det

kvalifikation af en båd til OL:

2019

bedst mulige resultatperspektiv for dansk roning. Singlescullerroere indstilles på

• Single sculler (M1x, W1x) mindst en 9. plads

baggrund af følgende:
• Roeren er udtaget af DFfR til VM 2019 og kvalificerer en nationsplads ved VM

Placeringer ved VM 2019 inden for de internationale

2019 i henhold til de internationale krav.

kvalifikationskrav er nationspladser, som berettiger Danmark til at

eller

deltage med en (1) båd i disciplinen ved OL 2020.

• Roeren i perioden fra VM 2019 til indstillingen (31. maj 2020) er den bedste danske
roer i den bådklasse med et præstationsniveau, som understøtter en placering blandt
de 8 bedste til OL vurderet af DFfRs sportslige ledelse ud fra en samlet vurdering
af
a) præstationer i konkurrencer (prognosetider, bedste resultat, stabilitet i resultater
og deres kontekst i form af deltagerfelt og forudgående forberedelse),
b) historiske præstationer og
c) personlig kapacitet (testresultater og formudvikling).
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Discipliner

Kvalifikationskrav

Kvalifikations-

Nationale udtagelseskriterier

periode
Mænd og kvinder

Internationale krav:

27. – 29. april

DFfRs sportslige ledelse indstiller senest 31. maj 2020 og efter forudgående drøftelser

Alle discipliner

1. Ved FISA Continental Olympic Qualification Regatta giver

2020

mellem DFfR, Team Danmark (TD) og DIF de roere (inkl. evt. P-roere), der sikrer det

følgende placeringer kvalifikation af en båd til OL:
• Single sculler (M1x, W1x) mindst en 3. plads
• Let dobbelt sculler (LM2x, LW2x) mindst en 2. plads

bedst mulige resultatperspektiv for dansk roning. Roere indstilles på baggrund af
følgende:
• Roeren har opnået udtagelse til deltagelse i FISA Continental Olympic

Der kan højst kvalificeres en (1) båd til OL gennem denne

Qualification Regatta på en landsholdsbåd:

regatta, dog kan to (2) både kvalificere sig til OL, hvis begge

-

Både, der ved en af de to første World Cup regattaer i 2020 eller i 2019 har

er vindere i disciplinen, og nationen ingen både kvalificerede

vist resultater, som understøtter en placering i en Top-8 placering ved OL,

til OL ved VM 2019.

hvilket vurderes af DFfRs sportslige ledelse ud fra en samlet vurdering af
a) præstationer i konkurrencer (prognosetider, bedste resultat, stabilitet i

OL kvalifikation gennem denne regatta er kun mulig, hvis

resultater og deres kontekst i form af deltagerfelt og forudgående

Danmark kvalificerer højest en (1) båd ved VM i 2019.

forberedelse),
b) historiske præstationer, og
c) personlig kapacitet (testresultater, formudvikling og samroning).
• Roeren er besætningsmedlem på en dansk båd, der i henhold til de internationale
krav kvalificerer en båd til OL. Pladserne er som udgangspunkt individuelle og
tildeles roeren/ roerne på navn.
• I tilfælde af flere danske både kvalificerer sig med samme placering, beslutter
DFfR’s sportslige ledelse den båd, der indstilles ud fra en samlet vurdering af:
a) præstationer i konkurrencer (prognosetider, bedste resultat, stabilitet i resultater
og deres kontekst i form af deltagerfelt og forudgående forberedelse),
b) historiske præstationer, og
c) personlig kapacitet (testresultater, formudvikling og samroning)
• At roeren deltager i de fælles forberedelser til OL.
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Discipliner

Kvalifikationskrav

Kvalifikations-

Nationale udtagelseskriterier

periode
Mænd og kvinder

Internationale krav:

Alle discipliner

2. Ved FISA Final Olympic Qualification Regatta giver

17. - 19. maj 2020

følgende placeringer kvalifikation af en båd til OL:
• Single sculler (M1x, W1x) mindst en 2. plads
• Dobbelt sculler (M2x, W2x) mindst en 2. plads

DFfRs sportslige ledelse indstiller senest 31. maj 2020 og efter forudgående drøftelser
mellem DFfR, Team Danmark (TD) og DIF de roere (inkl. evt. P-roere), der sikrer det
bedst mulige resultatperspektiv for dansk roning. Roere indstilles på baggrund af
følgende:
• Roeren har opnået udtagelse til deltagelse i FISA Final Olympic Qualification

• Toer uden (M2-, W2-) mindst en 2. plads

Regatta på en landsholdsbåd:

• Dobbelt firer (M4x, W4x) mindst en 2. plads

-

Både, der ved en af de to første World Cup regattaer i 2020 eller i 2019 har

• Firer uden (M4-, W4-) mindst en 2. plads

vist resultater, som understøtter en placering i en Top-8 placering ved OL,

• Otter (M8+, W8+) mindst en 2. plads

hvilket vurderes af DFfRs sportslige ledelse ud fra en samlet vurdering af

• Let dobbelt sculler (LM2x, LW2x) mindst en 2. plads

a) præstationer i konkurrencer (prognosetider, bedste resultat, stabilitet i
resultater og deres kontekst i form af deltagerfelt og forudgående

Ved Final Olympic Qualification Regatta kan Danmark deltage

forberedelse),

med en (1) båd i de discipliner, hvori Danmark ved VM i 2019

b) historiske præstationer, og

eller ved Continental Olympic Qualification ikke opnåede en

c) personlig kapacitet (testresultater, formudvikling og samroning).

nationsplads.

• Roeren er besætningsmedlem på en dansk båd, der i henhold til de internationale
krav kvalificerer en båd til OL. Pladserne er som udgangspunkt individuelle og
tildeles roeren/ roerne på navn.
• At roeren deltager i de fælles forberedelser til OL.

Såfremt DFfR, 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 FORENING for ROSPORT:

DATO: 26-02-2019

UNDERSKRIFT:

FUNKTION I SPF: Sportschef
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