
 
 
 
 
DANSK ATLETIK FORBUND – NATIONALE UDTAGELSESKRAV 
OL 2012 LONDON 
        
Disciplin – Mænd Nationale udtagelseskrav IAAF/IOC A- og B-krav til OL-2012 
100 meter 10,24  10,18 / 10,24 
200 meter 20,65  20,55 / 20,65  
400 meter 45,70  45,25 / 45,70  
800 meter 1.46,30 1.45,60 / 1.46,30 
1500 meter 3.38,00 3.35,50 / 3.38,00 
5000 meter 13.27,00 13.20,00 / 13.27,00 
10.000 meter 28.05,00 27.45,00 / 28.05,00 
Maraton 2.15.00/2.17.00  2.15.00 / 2.18.00  
110 meter hæk 13,60  13,52 / 13,60  
400 meter hæk 49,80  49,50 / 49,80  
3000 m. forhindringsløb 8.32,00 8.23,10 / 8.32,00 
Højdespring 2,28  2,31 / 2,28  
Stangspring 5,60  5,72 / 5,60  
Længdespring 8,10  8,20 / 8,10  
Trespring 16,85 17,20 / 16,85 
Kuglestød 20,00  20,50 / 20,00 
Diskoskast 63,00  65,00 / 63,00 
Hammerkast 74,00  78,00 / 74,00 
Spydkast 79,50  82,00 / 79,50 
10 kamp 7950  8200 / 7950  
4 x 100 meter 16 bedste nationer – udtages af IAAF / IOC 16 bedste nationer – udtages af IAAF /IOC  
4 x 400 meter 16 bedste nationer – udtages af IAAF / IOC 16 bedste nationer – udtages af IAAF /IOC  
20 km. kapgang 1.24.30  1.22.30 / 1.24.30  
50 km. kapgang 4.01.30  3.59.00 / 4.09.00  

   
Disciplin – Kvinder Nationale udtagelseskrav IAAF A- og B-krav til OL-2012 
100 meter 11,38  11,29 / 11,38  
200 meter 23,30  23,10 / 23,30 
400 meter 52,30  51,50 / 52,30  
800 meter 2.01,30  1.59,90 / 2.01,30  
1500 meter 4.08,90 4.06,00 / 4.08,90  
5000 meter 15.25,00  15.15,00 / 15.25,00  
10.000 meter 32.10,00  31.45,00 / 32.10,00  
Maraton 2.34.30/2.37.00  2.37.00 / 2.43.00  
100 meter hæk 13,15  12,96 / 13,15  
400 meter hæk 56,55  55,40 / 56,55  
3000 m forh. 9.48,00  9.43,00 / 9.48,00 
Højdespring 1,92  1,95 / 1,92  
Stangspring 4,40  4,50 / 4,40  
Længdespring 6,65  6,75 / 6,65  
Trespring 14,10  14,30 / 14,10  
Kuglestød 17,30  18,35 / 17,30  
Diskoskast 59,50  62,00 / 59,50  
Hammerkast 69,00  71,50 / 69,00  
Spydkast 59,00  61,50 / 59,00  
7 kamp 5950  6150 / 5950  
4 x 100 meter 16 bedste nationer – udtages af IAAF / IOC 16 bedste nationer – udtages af IAAF /IOC  
4 x 400 meter 16 bedste nationer – udtages af IAAF / IOC 16 bedste nationer – udtages af IAAF /IOC  
20 km. Kapgang 1.34.15  1.33.30 / 1.38.00  

 



 
 
 
 
Generelle retningslinjer for udtagelse til OL 2012 i London i atletik: 
 
0. Hensigtserklæring 
Da man for at deltage ved OL 2012 skal være registreret som potentiel OL-deltager af DIF ultimo februar 2012, skal man som potentiel 
OL-deltager kontakte DAFs cheftræner Lars Nielsen senest 1. februar 2012. Er dette ikke gjort, kan man uanset resultatniveau ikke deltage 
ved OL 2012.  
Derudover kræves udarbejdelse af forberedelsesplan fra afleveringstidspunktet og frem til en eventuel kvalifikation. Dette er obligatorisk 
og skal indeholde træningsplan samt angivelse af ved hvilke kvalificerende stævner, man agter at deltage. Såfremt denne plan fraviges uden 
forudgående skriftlig godkendelse af DAFs cheftræner, vil DAF ikke indstille udøveren til udtagelse. 
 
 
1. Kvalifikationsperiode 
Kvalifikationsperioden er 1.5.2011 - 1.7.2012; begge dage inklusive. For 10.000 meter, syvkamp og tikamp gælder dog følgende 
kvalifikationsperiode: 1.1.2011 – 1.7.2012; begge dage inklusive, og for maraton og 50 km kapgang gælder følgende kvalifikationsperiode: 
1.1.2011 – 22.4.2012; begge dage inklusive. 
 
2. Kvalifikation 
a. OL-kvalifikation kræver indfrielse af det olympiske kvalifikationskrav i konkurrence med højt internationalt niveau som defineret 
nedenfor under punkt 7.  
b. Opnået kvalifikationskrav i andre konkurrencer medfører ikke automatisk indstilling til OL-udtagelse. DAF vil dog, såfremt atleten i 
andre sammenhænge i kvalifikationsperioden dokumenterer præstationsformåen i internationale konkurrencer med højt internationalt 
niveau, vurdere atleten med henblik på en eventuel indstilling til OL-udtagelse. 
c. Opnået kvalifikationskrav i andre konkurrencer, uden at præstationsformåen i international sammenhæng er dokumenteret, medfører, at 
Dansk Atletik Forbund IKKE indstiller atleten til OL-udtagelse. 
 
3. Særligt vedr. maraton og kapgang 
a. Kun tider opnået ved konkurrencer godkendt af IAAF som OL-kvalificerende vil komme i betragtning. 
b. Der er opstillet to krav til kvalifikation til OL på maratondistancen. Tiderne 2.15.00 timer (mænd) hhv. 2.34.30 timer (kvinder) er det 
generelle krav. Derudover er det muligt at kvalificere sig med en tid på hhv. 2.17.00 timer (mænd) hhv. 2.37.00 timer (kvinder), såfremt 
resultatet opnås i kvalifikationsperioden ved et af følgende maratonløb: London Marathon, Boston Marathon, Copenhagen Marathon, 
H.C. Andersen Marathon, Berlin Marathon, Chicago Marathon eller New York City Marathon.  
c. DAF indstiller som udgangspunkt kun én løber hos henholdsvis mænd og kvinder til udtagelse på maraton, med mindre flere kandidater 
af samme køn har løbet hurtigere end det generelle OL-krav på 2.15.00 timer hhv. 2.34.30 timer.  
 
4. Udtagelse 
DAF vil indstille udøvere til DIF til udtagelse til OL på følgende datoer: 1.11.2011, 15.3.2012, 1.6.2012 og 1.7.2012. 
 
5. OL-forberedelsesplan 
Når DIF udtager en udøver til OL, skal der udarbejdes og aftales en forberedelsesplan mellem den aktive, DIF, DAF og Team Danmark. 
Såfremt den aftalte forberedelsesplan ikke følges, vil DIF’s bestyrelse kunne trække udtagelsen tilbage efter indstilling fra DIF’s 
administration og høring af DAF og Team Danmark. Ligeledes kan en udtagelse blive trukket tilbage i tilfælde af skader eller sygdom. 
 
6. Valg mellem flere kvalificerede 
Hvis antallet af kvalificerede udøvere i en given disciplin overstiger det maksimale antal nationspladser, indstiller DAF efter forudgående 
drøftelse med DIF og Team Danmark til udtagelse på baggrund af følgende kriterier: 
a. Den/de udøver(e), som gennem sine præstationer i international sammenhæng har vist, at de kan præstere på højeste niveau i 

verdensklasse felter. 
b. Den/de udøver(e), som ved OL 2016 anses at have potentiale til at deltage i finalen ("talentparagraffen") 
Under såvel punkt a som b foretages en konkret vurdering af cheftræner i samråd med landstræner og endelig godkendelse af DAF's 
sportschef. 
 
7. Godkendte kvalifikationskonkurrencer 
En udtagelse til de olympiske lege er af DIF betinget af, at kvalifikationen finder sted i konkurrencer på højeste internationale niveau. 
I atletikken defineres dette som følgende konkurrencer: 
 

• VM 
• IAAF's World Athletics Series (herunder ungdoms-VM)        
• Diamond League  
• IAAF  World Challenge  
• EM        
• VM-inde i relevante discipliner  
• IAAF Indoor Permit i relevante discipliner    



 
 
 

• European Winter Throwing  
• EM Hold  
• European 10.000 m Cup  
• Europa Cup mangekamp  
• U23-EM  
• Junior-EM  
• European Athletics Indoor Meetings i relevante discipliner  
• European Athletics Outdoor Premium Meetings        
• European Athletics Outdoor Classic Meetings        
• IAAF Hammer Throw Challenge 
• IAAF World Combined Event  
• Universiaden 

 
Såfremt man i andre konkurrencer kan dokumentere, at mindst tre andre udøvere i en konkurrence (øvelse og heat) har indfriet det 
internationale B-krav indenfor kvalifikationsperioden, er denne konkurrence at betragte på lige fod med ovenstående. 


