
SIMNING – uttagningar till OS i Tokyo 2020 2020-02-04 

 
SOK:s regler för uttagning till OS 

1. Inledning och gemensamma regler 
 

1.1) Uttagningar till OS ska ha medaljer till svenska OS-truppen som mål. Den svenska OS-truppen ska 
ha en hög resultatnivå och präglas av en hög ambitionsnivå i syfte att ge aktiva ett bra 
prestationsklimat. Reglerna för uttagning av aktiva ska ge alla idrottare och OSF en likvärdig nivå 
för kvalificering, oavsett de olika internationella kvalreglerna. 

 
1.2) SOK beslutar om OS-uttagning i ett professionellt och nära samarbete mellan OSF:s och SOK:s 

sportsligt ansvariga. Senast 10 månader före OS ska grenvisa kvalitetskrav och tidsplaner för 
uttagning fastställas och dokumenteras. Snarast därefter ska aktuella aktiva och ledare få tydlig 
information om uttagningskriterierna och dess tillämpning i respektive idrott/gren. 

 
1.3) Uttagningsprocessen ska ge möjlighet till fokusering på OS-prestationen och bra förberedelser. 

Strävan ska därför vara så tidiga uttagningar som möjligt men med möjlighet för aktiva att göra 
uttagningsgrundande resultat sent i uttagningsprocessen. 

 
1.4) Av IOK fastlagda internationella kval- eller kvoteringsregler måste klaras för att en aktiv eller ett 

lag ska kunna tas ut av SOK, men innebär i sig inte klartecken för deltagande i OS. SOK kan göra 
uttagning innan internationellt kval är genomfört med villkoret att detta kval senare klaras. 

 
2. Kriterier för uttagning av aktiva – individuell OS-deltagare 

 

2.1) Grundkriteriet: Uttagen aktiv ska ha uppnått resultat och visat sådan form att han/hon bedöms 
kunna konkurrera om minst åttonde platsen på OS. Grundkriteriet ska uppnås i högsta internationella 
konkurrens med olympisk räkning, dvs. med beaktande av det antal aktiva per nation som reglerna 
medger för OS-deltagande. Även om resultat för grundkriteriet saknas kan en aktiv undantagsvis tas 
ut till OS, om de sportsligt ansvariga i OSF och SOK bedömer att den aktives aktuella nivå motsvarar 
grundkriteriet. 

 
2.2) Framtidskriteriet: SOK kan ta ut OS-deltagare, som inte uppfyller grundkriteriet, men som 

gemensamt av de sportsligt ansvariga i OSF och SOK bedöms vara en löftesrik deltagare till 

nästkommande OS. OS-deltagandet ska bedömas vara en bra lärdom för den aktive och en bra 

investering inför kommande OS med sikte på medaljnivå. Den aktive måste dock ha bedömd förmåga 

att prestera på hög nivå redan vid sitt första OS. 

2.3) Aktiv som har uttagits som deltagare i lagenhet får efter OSF:s bedömande och efter samråd 

med SOK delta i individuell OS-tävling, även om han/hon inte skulle fylla kraven enligt 2.1. 

3. Kriterier för uttagning av aktiva – lag 

Lagkriteriet för lagbollspel och övriga lag: Lag tas ut till OS om resultat uppnåtts så att laget bedöms 

kunna konkurrera om minst åttonde platsen på OS. Lagkriteriet skall uppnås i högsta internationella 

konkurrens. 



4. Kriterier för uttagning av aktiva – övrigt 

OSF – kriteriet: Om OSF på grund av reglerna ovan inte skulle få med någon deltagare till OS, trots 

klarade internationella kriterier, får SOK:s styrelse sänka kvalifikationskravet. Sådant beslut ska 

föregås av samråd med berörd förbundsledning i OSF. 

5. Kriterier för uttagning av ledare 

SOK tar ut ledare i behövligt antal efter förslag från OSF och inom ramen för IOK:s bestämmelser och 

tillgängliga möjligheter. Tränare och specialister nära de aktiva ska prioriteras. 

 

 
SIMNING - kriterier och tidsplan för uttagning till Tokyo 2020 

Introduktion 

SOK:s regler för uttagning till OS är beslutade av OSF vid årsmöte. De internationella kvalen till OS ger 

förutsättning för OS-uttagning men SOK:s regler avgör. Tillämpningen av reglerna för simning är 

överenskommen mellan SOK och Svenska Simförbundet (SSF) enligt nedan. SSF ansvarar för att 

aktuella aktiva och ledare omgående informeras om reglerna för uttagning till OS samt om 

tillämpningen av kriterier och kvalitetskrav liksom tidsplan och procedur för uttagningen till 

Tokyo2020. 

Procedur 

SSF:s förbundskapten (tillika OS-headcoach) nominerar aktiva till SOK för uttagning. SOK (Chef de 

Mission) beslutar om OS-uttagning samt tidpunkt och form för offentliggörande. Strävan är att 

genomföra för flera idrotter gemensamma presskonferenser. Inriktningen är att göra så tidiga 

uttagningar som möjligt för att skapa bra förutsättningar till förberedelser och prestation under OS. 

Uttagning kan göras tidigt under villkor att internationell kvotplats/kvaltid klaras senare och att den 

aktives satsning fullföljs som planerat samt att en s k kontrollstation under juni 2020 passeras med 

godkännande. 

Regler för internationellt kval-/kvotsystem 

Två simmare per distans får tävla i OS från varje nation. OS-deltagande kräver att den internationella 

A-kvaltiden är uppnådd. Se www.fina.org 
 

Tillämpning av kriterier och kvalitetskrav för uttagning 

Såväl nominering som uttagning av simmare på såväl grundkriteriet som framtidskriteriet görs efter 

samlad bedömning av resultaten på nedan angivna tävlingar i högsta internationella konkurrens. 

Nominering för uttagning på såväl grundkriteriet som framtidskriteriet kräver att den internationella 

A-kvaltiden är uppnådd. 

Grundkriteriet för uttagning kan anses uppnått om simmare går till final vid VM 2019 eller vid annan 

av nedan angivna uttagningsgrundande tävlingar klarar den tid som är snittet för en 8.e placering på 

de tre senaste mästerskapen OS 2016, VM 2017 och VM 2019. 

http://www.fina.org/


   

Gren Herrar Herrar Damer Damer 

 Fina Topp 8 Fina Topp 8 

50 fritt 22,01 21,78 24,77 24,53 

100 fritt 48,57 48,29 54,38 53,35 

200 fritt 1.47,02 1.46,00 1.57,28 1.56,60 

400 fritt 3.46,78 3.45,97 4.07,90 4.05,98 

800 fritt 7.54,31 7.49,25 8.33,36 8.28,64 

1500 fritt 15.00,99 14.56,59 16.32,04 16.11,87 

100 rygg 53,85 53,50 1.00,25 59,63 

200 rygg 1.57,50 1.56,58 2.10,39 2.08,63 

100 bröst 59,93 59,30 1.07,07 1.06,84 

200 bröst 2.10,35 2.08,43 2.25,52 2.23,62 

100 fjäril 51,96 51,58 57,92 57,42 

200 fjäril 1.56,48 1.55,95 2.08,43 2.08,03 

200 medley 1.59,67 1.58,21 2.12,56 2.10,60 

400 medley 4.15,84 4.15,02 4.38,53 4.37,54 

 

Simmare kan av särskilda skäl tas ut på framtidskriteriet även om annan simmare har uppnått 

grundkriteriet på samma distans. Uttagning kan även göras med hänsyn till simmarens 

utvecklingskurva och/eller samlade meriter från tidigare mästerskap.  

Tidsplan för uttagning; 

1. Första möjliga tidpunkt för uttagning är den 20 november 2019. 

Simmare eller lagkappslag med medaljresultat på OS-distans vid VM i augusti 2019 tas normalt och 

sannolikt ut till OS-truppen den 20 november v2019 vid Olympic Camp.  Simmare eller lagkappslag 

som når VM final på OS-distans vid VM i augusti 2019, anses ha nått grundkriteriet och kan också 

bli uttagen den 20 november eller vid senare tidpunkt under vinter/vår 2020.  

2. Andra tidpunkt för uttagning är i maj 2020.  

Lagkappssimmare och simmare som nomineras på framtidskriteriet kan efter särskild samlad 

bedömning tas ut i maj/juni 2020. 

Lagkappslag, som efter EM I Budapest, blir inbjudna av FINA till OS, och bedöms ha finalchans, kan 

nomineras och tas ut på grundkriteriet efter särskild samlad bedömning. 

Simmare kan nomineras på framtidskriteriet, och tas ut efter särskild samlad bedömning. Detta 

under förutsättning att simmaren uppnår Finas A kvaltid på uttagningsgrundande tävling. 

Simmare som nomineras på grundkriteriet måste uppnått en tid som motsvarar topp 8 enligt 

tabellen ovan och på någon av de uttagningsgrundande tävlingarna. 

3. Tredje tidpunkt för uttagning är i juni 2020, efter EM, Mare Nostrum och Sette Colli. 

Vid sista uttagningstillfället kan truppen kompletteras med eventuella lagkappssimmare.



 

Uttagningsgrundande tävlingar 

Förutom VM 2019 så är följande tävlingar under 2020 uttagningsgrundande: 

- GP, USA,  4-7/3 och 16-19/4, 2020 
- Canadian trials  30/3-5/4, 2020 
- Nordic Tour  25/3-6/4, 2020 

- EM Budapest  11-17/5, 2020 

- Mare Nostrum  6-14/6, 2020 

- Sette colli   26-28/6, 2020 
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