DANMARKS IDRÆTSFORBUND & DANSK TRIATLON FORBUND
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 Triatlon Forbund
(DTriF) til OL i Tokyo 2020. Aftalen sikrer et klart defineret grundlag, hvorpå DTriF 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,
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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.
Overordnet målsætning for Dansk Triatlon Forbund ved OL i Tokyo 2020
Målsætningen ved OL er at komme i top 8. Dvs. at alle udtagelser skal ses i kontekst af den overordnede målsætning, og det kan komme på tale at optimere
mulighederne for at opnå dette, evt. på bekostning af atleters individuelle muligheder. Der kan således blive tale om at gøre brug af atlet(er) i
hjælperytterfunktion(er), eller ved at spare atleter i det individuelle løb med henblik på at være optimalt forberedt til mixed relay konkurrencen.
Nationale kvalifikationskrav og udtagelseskriterier (jf. pkt. 3 og 4 i DIF’s generelle krav og kriterier)
Discipliner
Kvalifikationskrav
KvalifikationsNationale udtagelseskriterier

Top 7 rangliste placering mixed relay
udløser 4 kvotepladser. (2 i hvert køn)
Mixed relay
Yderligere 3 mixed hold udtages ved
specielt stævne maj 2020 (uden deltagelse
af Japan og de 7 kvalificerede nationer)
Eligibility krav top 140 på individuel OL–
kvalifikationsliste.

periode
10.5.201810.5.2020

a) Mixed relay
A1) Kvalificerer Danmark en mixed-relay udtages 3 atleter af
hvert køn til mixed relay bruttogruppen, såfremt de har opnået
en individuel Top 140 ranglisteplacering på den individuelle OL
kvalifikationsliste med cut off 10.5.2020. Denne gruppe rejser til
Tokyo.
A2) Udtagelsen fra denne bruttogruppe til den individuelle
konkurrence og dermed også mixed relay konkurrencen
foretages først umiddelbart før deadline på en endnu ikke
fastsat dato inden 1.7.2020 (racekalender afventes for 2020).
Først udtages atleter der har opfyldt B1 (se afsnit om individuel
kval.)
Dernæst tages subjektive kriterier i brug (i prioriteret
rækkefølge):
-

Aktuel skadessituation
Tidligere præstationer i mixed relay
Tidligere præstationer under varme og fugtige forhold
Akut sygdom (efter den 1.7.2020)
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Denne udtagelse vil, hvis der ikke er opnået individuelle
verdensklasse præstationer i kvalifikationen, med andre ord i
høj grad bero på subjektive kriterier med det formål at optimere
chancerne for en top 8 placering for mixed-relay holdet.

Discipliner

Kvalifikationskrav

Kvalifikations-

Nationale udtagelseskriterier

periode
Rangliste placering individuelt eller mixed
relay udløser kvotepladser.
Mænd og kvinder,
individuelt

Eligibility
krav:
kvalifikationsliste

top

140

OL–

b) Individuel race
10.5.201810.5.2020

Atleterne udtages i perioden 10.5.2020 – 1.7.2020 (præcis dato
fastsættes senere når racekalender 2020 er offentlig) efter
følgende prioriterede rækkefølge. Mixed relay er den primære
satsning.
B1) Atleter der opnår top 8 placeringer i WTS 2020, bedste
placering først.
B2) Hvis ikke B1 opnås af nogle atleter i 2020 (og der samtidigt
ikke er kvalificeret en mixed relay), udtages atleterne på
baggrund af den bedste placering i Top 12 i et WTS seriestævne
i 2019/2020.
Dvs. såfremt DK ikke kvalificerer en mixed relay, skal der opnås
Top 12 i WTS 19/20 for at blive udtaget til det individuelle race.
B3) Re-allokerede pladser: Såfremt DK tilbydes reallokkerede
pladser, tager vi imod pladsen, hvis en re-allokeret plads
betyder at vi så kan stille med en mixed relay (de udtagne atleter
til denne re-allokerede plads skal have opnået en top 8 placering
i en mixed stafet konkurrence-Ol kval).
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Eller vi har en atlet der mindst én gang er gået i top 12 i WTS
serien i 2019/2020 som så udtages til det individuelle race.
Ellers ikke.

Såfremt DTriF 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:

Ikke aktuelt

FORPLIGTENDE UNDERSKRIFT FOR DANSK TRIATLON FORBUND:

DATO: 1.12.2018

UNDERSKRIFT: MICHAEL KRÜGER

FUNKTION I SPF: SPORTSCHEF

4

