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Kvinder:   
 Mænd:   

 

Disciplin Distance 2012 OL-kravtid Formstabilitetskrav Disciplin Distance 2012 OL-kravtid Formstabilitetskrav 

Fri 50 00:25,27 00:25,65 Fri 50 00:22,11 00:22,44 

Fri 100 00:54,57 00:55,39 Fri 100 00:48,82 00:49,55 

Fri 200 01:58,33 02:00,10 Fri 200 01:47,82 01:49,44 

Fri 400 04:09,35 04:13,09 Fri 400 03:48,92 03:52,35 

Fri 800 08:33,84 08:41,55 Fri 1500 15:11,83 15:25,51 

Brystsvømning 100 01:08,49 01:09,52 Brystsvømning 100 01:00,79 01:01,70 

Brystsvømning 200 02:26,89 02:29,09 Brystsvømning 200 02:11,74 02:13,72 

Butterfly 100 00:58,70 00:59,58 Butterfly 100 00:52,36 00:53,15 

Butterfly 200 02:08,95 02:10,88 Butterfly 200 01:56,86 01:58,61 

Rygsvømning 100 01:00,82 01:01,73 Rygsvømning 100 00:54,40 00:55,22 

Rygsvømning 200 02:10,84 02:12,80 Rygsvømning 200 01:58,48 02:00,26 

Individuel medley 200 02:13,36 02:15,36 Individuel medley 200 02:00,17 02:01,97 

Individuel medley 400 04:41,75 04:45,98 Individuel medley 400 04:16,46 04:20,31 

 
Bemærkninger: 
1. Det følger af de internationale OL-krav, at OL-kvalifikationstider kun kan opnås ved FINA-godkendte OL-kvalifikationsstævner. Sidste mulige ordinære kvalifikationsdato er 25. 
marts 2012. 
2. For hver enkelt svømmer skal deltagelse i OL-kvalifikationsstævner skriftligt aftales med og godkendes af SVØM's eliteafdeling. Dette skal ske i forbindelse med sæsonstarten 
2011/2012 og underskrift af aktivaftale. Når FINA's OL-kvalifikationsstævne liste bliver opdateret, vil datoerne for nedenstående stævner blive offentliggjort. 

a. Første OL-kvalifikationsstævne er VM i Shanghai (24. - 31. juli 2011).  
b. Andet OL-kvalifikationsstævne forventes at blive "sommerstævnet" for udviklingslandsholdet. 
c. Tredje OL-kvalifikationsstævne forventes at blive et langbanestævne i december efter frit, men dog aftalt, valg. 
d. Fjerde og sidste ordinære OL-kvalifikationsstævne bliver Danish Open 2012 (afholdes 22. – 25. marts).  

3. Svømmere, der efter Danish Open 2012 endnu ikke har opnået OL-kvalifikation, vil kunne kvalificere sig til OL ved EM i maj 2012 på følgende betingelser: 
a. Svømmeren skal være kvalificeret og udtaget til EM, 
b. Svømmeren skal have forsøgt at opnå OL-kvalifikation ved Danish Open 2012, 
c. OL-kvalifikation ved EM kan kun opnås i løb, hvor én eller ingen svømmere i forvejen har opnået OL-kvalifikation.  
 



 
 
d. En svømmer, der har opnået OL-kvalifikation ved at svømme under kravtiden senest ved Danish Open 2012 beholder sin OL-plads, også selvom en anden 
svømmer skulle opnå en bedre tid ved EM 2012 eller andet stævne efter Danish Open 2012. 

4. Hvis der er flere svømmere under kravtiden, end der er OL-pladser til rådighed, udtages svømmerne med de hurtigste tider i kvalifikationsløbene. 
5. OL-kvalifikation kan ikke opnås ved andre stævner end de ovenfor anførte godkendte kvalifikationsstævner. 
6. Individuel udtagelse: Kravtiderne er lig med FINA og IOC's internationale kravtider for OL-kvalifikation og tillader to individuelle deltagere pr. nation under kravtiden. Opnåelse af 
FINA/IOC's "invitational times" giver ikke OL-kvalifikation.  
7. I helt særlige tilfælde, f.eks. under hensyntagen til "talentparagraffen", kan Danmarks Idræts-Forbund efter indstilling fra Dansk Svømmeunion dispensere fra de anførte kravtider, 
men kun i tilfælde hvor "invitational times" er opnået, og officiel invitation fra FINA er givet.  
8. Holdkapper: De 12 bedst placerede hold/nationer i hver enkelt holdkapdisciplin ved VM i Shanghai 2011 modtager en OL-nationsplads af FINA. De resterende 4 nationspladser 
tildeles til de 4 hurtigste holdkaptider opnået i perioden fra VM til OL-kvalifikationsperioden afsluttes. 16 nationer kan stille op til OL i hver holdkapdisciplin.  
Såfremt det ikke lykkedes for et hold at kvalificere sig direkte ved VM, så kan holdet i den godkendte kvalifikationsperiode svømme en tid, der er lig med eller hurtigere end 12. pladsen 
i den relevante holdkap ved VM. Denne tid skal samtidig være hurtig nok til at kunne blive udtaget til en af de sidste 4 FINA godkendte nationspladser til OL.  

a. Kun holdkaptider, der bliver svømmet som et hold ved FINA godkendte OL-kvalifikationsstævner, godkendes.  
b. Sidste danske mulighed for som hold at kvalificere sig til en af de 4 ekstra nationspladser er EM i maj 2012.  
c. Allerede OL-kvalificerede svømmere vil ikke blive formtoppet ved EM, og forventes ikke at deltage ved hele stævnet. Eventuelle holdkapper med realistiske OL-
kvalifikationsmuligheder vil blive prioriteret.  
d. OL-udtagelse til holdkappen vil tilfalde de svømmere, der ved afslutningen af kvalifikationsperioden (25. marts 2012) har svømmet de hurtigste individuelle tider ved 
FINA godkendte kvalifikationsstævner, og dermed ikke nødvendigvis de samme svømmere, der kvalificerede holdkappen. Dog må ingen svømmer der kun udtages til 
en holdkap (altså en svømmer uden individuel kvalifikation) være mere end 0,5 sekund pr. 50 m over det individuelle krav.  
Hvis kvalifikation af holdkap sker ved EM, vil resultater opnået ved EM dog også tælle med ved udtagelsen af svømmere til holdkappen. 
e. FINA offentliggør efter 1. juni 2012 hvilke nationer, der modtager de sidste fire holdkap-pladser.  
f. SVØM vil kun indstille en holdkap til endelig OL-udtagelse, såfremt SVØM vurderer, at det opnåede kvalifikationskrav som minimum kan gentages ved OL.  
g. Eventuelle holdkapsvømmere uden individuel kvalifikation kan ikke forvente at få mulighed for individuel løbsdeltagelse ved OL, med mindre IOC/FINA's 
"invitational time" er opnået og officiel invitation fra FINA er givet, samt at andre danske svømmere ikke er individuelt kvalificeret i det specifikke løb.  

9. Stabilitetskrav: Hvis individuel kvalifikation opnås i juli eller august 2011 eller december 2011, skal svømmeren vise formstabilitet i perioden frem mod OL 2012. Det skal ske ved at: 
a. - gentage den tid, der kvalificerede til OL, tillagt 1,5 %, ved Danish Open 2012, jfr. skemaet på side 1, samt 
b. - vise fortsat positiv udvikling både via gennemførte tests og via personlig udviklingskurve. 

10. OL-forberedelsesplan: For hver OL-kvalificeret svømmer udarbejder SVØM en OL-forberedelsesplan, som indeholder planlagte og individuelt aftalte forberedelser til OL og 
stævnedeltagelse i perioden op til OL. Planen skal godkendes af DIF efter høring af Team Danmark og skal følges af svømmeren. Konsekvensen af, at OL-kvalifikationsplanen ikke 
følges, kan blive, at en OL-udtagelse bliver trukket tilbage. 
11. Andre svømmediscipliner (vandpolo, synkronsvømning, udspring og 10 km maratonsvømning): I tilfælde af, at international kvoteplads opnås, foretager SVØM en begrundet indstilling til DIF om 
OL-udtagelse. 
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