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OL-Kriterier –  
Generelle regler og krav vedrørende OL. 

Dansk Skak Union sender et kvindehold bestående af 4 spillere + 1 reserve til OL udtaget 

efter dansk rating med følgende krav: 
 
 

Skakmæssige krav: 
 

- Aktivitetskravet mellem 2 OL er 24 ratede turneringspartier, i officielle turneringer, 

herunder holdturneringskampe. 
 

- Mindst 12 partier skal spilles i året inden udtagelsen til OL. 
 

o Der kan under særlige omstændigheder tages højde for uratede partier 

som supplering af det fastlagte aktivitetskrav.  
 

o Dog tillades det ikke at alle partier er spillet i turneringer som ikke er 

ratede.  
 

- Opfylder spilleren ikke aktivitetskravet, trækkes der 20 ratingpoint fra for hvert 

parti, der mangler op til de 24, når spillernes danske ratingtal skal sammenlignes. 
 

- En spiller, der ikke har spillet turneringer i perioden mellem 2 OL-turneringer, vil 

ikke kunne komme i betragtning uanset rating. 
 

- Holdet udtages efter den officielle danske ratingliste 3 måneder, inden startdatoen 

for OL  
 

- En bruttotrup, med et udvalgt antal spillere, udtages 9 måneder før OL til 

træningssessioner op til turneringens begyndelse.  
 

- For at være berettiget til OL-udtagelse, kræves det, at være spilleberettiget for 

Danmark. 
 

Sociale krav 
 

- Der arrangeres en træningsweekend eller træningsseminar inden OL, hvor 

deltagelse ikke er påkrævet, men højt ønskeligt, med henblik på skaklig og social 

forberedelse. Ligeledes forventes man at deltage i skaklige aktiviteter (efteranalyser 

mv.) arrangeret under selve OL. 
 

- Alle spillere på holdet indkvarteres på samme, af Dansk Skak Union bestemte, sted 

– og børn under 15 år må ikke medtages på indkvarteringsstedet.  
 

- Der forventes en professionel holdning under et OL – hvor alle spillerne sørger for 

rammer og betingelser for sig selv, under hvilke de kan yde deres bedste for sig selv 

og holdet.  
 

 

Specifikt for OL 2010 
 

- Der skal på 12 måneder, umiddelbart inden udtagelsen, spilles 14 ratede partier. 
 

- De 14 partier skal være afviklet i perioden 9. august 2009 til og med 8. august 2010. 
 

- Holdet udvælges i 2 etaper 
 

o Bruttotruppen udvælges efter DM i Hillerød. 
 

o På grund af den ”sene” udmelding omkring udtagelsen, udtages de 

endelige deltagere lige efter Politiken Cup er afsluttet, for at give spillerne 

en chance, for at opfylde aktivitetskravene, sommeren over. 


