DANMARKS IDRÆTSFORBUND & DANSK SEJLUNION
AFTALE OM NATIONALE UDTAGELSESKRITERIER – OL RIO DE JANEIRO 2016
Introduktion
ISAF’s internationale kvalifikationskrav og DIF’s generelle danske OL-udtagelseskrav udgør tilsammen grundlaget for aftalen om de nationale udtagelseskriterier for sejlsport til OL i Rio de Janeiro 2016. Aftalen sikrer et klart
defineret grundlag, hvorpå Dansk Sejlunion (DS) kan indstille atleter til udtagelse gennem DIF. Kvalifikation af en nationsplads i sejlsport tilfalder Danmark og således ikke den enkelte sejler/besætning. For hver sikret
nationsplads følger en national udtagelse af en sejler/besætning i den pågældende klasse. Som det skete forud for OL i London 2012, har DS også frem mod legene i 2016 valgt at lade udtagelsen være baseret udelukkende på
objektive kriterier.
Dansk Sejlunions sportslige ledelse har for hver OL-klasse udpeget tre udtagelseskonkurrencer i perioden 2015-16. 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.
Grundlæggende forudsætning
Det er en grundlæggende forudsætning, men ingen garanti for udtagelse til OL i de pågældende discipliner, at Danmark råder over én nationskvoteplads opnået i løbet af kvalifikationsperioden. Kun sejlere, der har deltaget i
minimum én af de DS-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. Hvis der i én af de tre konkurrencer ikke opnås et officielt slutresultat, så bortfalder konkurrencen fra udtagelsesserien. Der indsættes ikke en ny
konkurrence i udtagelsesserien og den vil i så fald bestå af to konkurrencer i alt. Sejlerne/besætningerne har ingen fratrækker – alle konkurrencer tæller med. Hvis en eller flere af udtagelsesseriens tre konkurrencer ikke opnår et
officielt slutresultat, så vil et samråd mellem Danmarks Idrætsforbund, Team Danmark (TD) og DS’s sportslige ledelse beslutte, hvilke sejlere/besætninger der skal udtages til OL. Udtagelsen sker ud fra en samlet vurdering af
præstationer og sejladsresultater i kvalifikationsperioden – samt en vurdering af sejlernes/besætningernes individuelle resultatpotentiale ved OL.
Re-allokerede nationskvotepladser
Tildeling af re-allokerede nationskvotepladser fører ikke automatisk til udtagelse. Udtagelse af en eller flere sejlere på en re-allokeret nationskvoteplads i sejlsport vil ske på baggrund af en konkret sportslig vurdering, efter
forudgående drøftelse mellem DS, TD og DIF og efter opfyldelse af de grundlæggende forudsætninger.
Dispensationer
For eventuelle dispensationer til nærværende aftale om nationale udtagelseskriterier henvises der til DIF’s Generelle Udtagelseskrav.

Disciplin og Køn
Mænd og kvinder, alle discipliner

Nationale udtagelseskriterier
Der anvendes omvendt pointsystem i de konkurrencer, som indgår i udtagelsen.
Point i disciplinerne 49er, 49erFX, Nacra 17, Finn, Laser Radial og RSX-M, tildeles ud fra de formelle resultatlister
således:
1. plads = 20 point
2. plads = 19 point
3. plads = 18 point
… (fortsat)
20. plads = 1 point
>20. plads = 0 point

Point i disciplinerne 470 women, 470 men, RSX-W og Laser Standard tildeles ud fra de formelle resultatlister således:
1. plads = 50 point
2. plads = 49 point
3. plads = 48 point
… (fortsat)
50. plads = 1 point
>50. plads = 0 point
DS indstiller senest 1. juni 2016 sejlere til udtagelse til OL. Indstilling til udtagelse kan således finde sted i perioden
fra sidste udtagelseskonkurrence frem til 1. juni 2016.

Bemærkninger









Vinderen af udtagelserne er den sejler/den besætning, som
scorer samlet flest point i udtagelsen.
Ved lighed i pointsum vinder den, som har den bedste
placering i en enkelt af konkurrencerne.
Ved fortsat lighed i pointsum vinder den, som har den bedste
placering i den sidste af de for disciplinen gældende
konkurrencer.
Såfremt ingen sejlere i klassen scorer point i henhold til
scoringssystemet, så falder det i første omgang tilbage på
Dansk Sejlunion, om man ønsker at indstille en
sejler/besætning til deltagelse i OL. I denne situation kan det
komme på tale, at Dansk Sejlunion finder en ny sejler, eller
sammensætter en ny besætning som deltager for Danmark
med det formål at styrke mulighederne ved 2020 OL.
Krav til resultatlisterne er, at de er officielle – dvs. at der er
sejlet mindst det minimale antal sejladser for en officiel
resultatliste, jfr. sejladsbestemmelserne for den pågældende
konkurrence.
Udskiftning af konkurrencer i udtagelsesserien skal af DS’s
sportslige ledelse offentliggøres inden den pågældende
konkurrences 1. sejlads.

Konkurrencerne i udtagelsesserien er udvalgt under forudsætning af, at de rent sportsligt repræsenterer et højt
internationalt niveau. DS’s sportslige ledelse kan via mandat fra DS’s 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.

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

I det følgende er angivet de konkurrencer, der indgår OL-udtagelsen for hver af de ti olympiske bådklasser:
Doublehanded skiff men, 49er
2015 World Championship. 17.-22. november, Buenos Aires, Argentina
2016 World Cup Miami, januar/februar, Miami, USA
2016 World Championship, 9.-14. februar, Clearwater, USA
Doublehanded skiff women, 49erFX
2015 World Championship. 17.-22. november, Buenos Aires, Argentina
2016 World Cup Miami, januar/februar, Miami, USA
2016 World Championship, 9.-14. februar, Clearwater, USA
Doublehanded mix catamaran, Nacra 17
2015 European Championship, Barcelona, Spanien
2016 World Cup Miami, januar/februar, Miami, USA
2016 World Championship, 9.-14. februar, Clearwater, USA
Singlehanded dinghy women, Laser Radial
2015 World Championship (Oman. Dato ukendt)
2016 World Cup Miami, januar/februar, Miami, USA
2016 World Cup Hyeres, april, Hyeres, Frankrig
Singlehanded dinghy men, Laser Standard
2016 Princess Sofia Cup
2016 EM Gran Canaria
2016 Vela Garda Trentino Euro Cup *)
*) Hvis der er datosammenfald med VM, så er der en option på at vælge 2016 Delta Lloyd som alternativ.
Singlehanded dingy heavy, Finn
2016 World Cup Miami
2016 European Championship (5-13 marts, KK)
2016 Princess Sofia Cup (Euro Cup), Mallorca, Spanien
Windsurfer women, RS-X
2015 World Championship, 30. oktober – 6. november, Al Musannah, Oman
2016 Princess Sofia Cup (Euro Cup), Mallorca, Spanien
2016 World Cup Hyeres, april, Hyeres, FRA
Windsurfer men, RS-X
2015 World Championship, 30. oktober – 6. november, Al Musannah, Oman
2016 Princess Sofia Cup (Euro Cup), Mallorca, Spanien
2016 World Cup Hyeres, april, Hyeres, FRA

Doublehanded dinghy women, 470
2015 World Championship, 7.-14. marts, Haifa, Israel
2016 Princess Sofia Cup (Euro Cup), Mallorca, Spanien
2016 Vela Garda Trentino Euro Cup, Garda, Italien
Doublehanded dinghy men, 470
2015 World Championship, 7.-14. marts, Haifa, Israel
2016 Princess Sofia Cup (Euro Cup), Mallorca, Spanien
2016 Vela Garda Trentino Euro Cup, Garda, Italien
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