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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.

