ZASADY KWALIFIKACJI – XXXI IGRZYSKA OLIMPIJSKIE – RIO 2016

ŚWIATOWA FEDERACJA PŁYWANIA
Pływanie
A. KONKURENCJE (32)
Konkurencje Mężczyzn (16)

Konkurencje Kobiet (16)

50m stylem dowolnym
100m stylem dowolnym
200m stylem dowolnym
400m stylem dowolnym
1500m stylem dowolnym
100m stylem grzbietowym
200m stylem grzbietowym
100m stylem klasycznym
200m stylem klasycznym
100m stylem motylkowym
200m stylem motylkowym
200m stylem zmiennym
400m stylem zmiennym
4 x 100m sztafeta stylem dowolnym
4 x 200m sztafeta stylem dowolnym
4 x 100m sztafeta stylem zmiennym

50m stylem dowolnym
100m stylem dowolnym
200m stylem dowolnym
400m stylem dowolnym
800m stylem dowolnym
100m stylem grzbietowym
200m stylem grzbietowym
100m stylem klasycznym
200m stylem klasycznym
100m stylem motylkowym
200m stylem motylkowym
200m stylem zmiennym
400m stylem zmiennym
4 x 100m sztafeta stylem dowolnym
4 x 200m sztafeta stylem dowolnym
4 x 100m sztafeta stylem zmiennym

B. LIMIT ZAWODNIKÓW
1. Całkowita liczba zawodników w Pływaniu
Miejsca z
kwalifikacji
Razem

Miejsca
powszechne

Miejsca razem

900*

* Łączna liczba Krajowych Komitetów Olimpijskich (NOCs) biorących udział w
konkurencjach pływackich w Rio, będzie co najmniej równa liczbie wszystkich
NOCs reprezentowanych na Mistrzostwach Świata 2015 w Kazaniu (Rosja), pod
warunkiem, że wszyscy zawodnicy będą uprawnieni do udziału w Igrzyskach.

2. Maksymalna Liczba Zawodników dla Krajowego Komitetu Olimpijskiego
(NOC)

Mężczyźni

Limit dla NOC
Maks. 26 pływaków

Kobiety

Maks. 26 pływaczek

Limit dla Konkurencji
Maksymalnie 2 zawodników w
konkurencji
Maksymalnie 1 sztafeta w
konkurencji
Maksymalnie 2 zawodniczki w
konkurencji
Maksymalnie 1 sztafeta w
konkurencji

NOC/Krajowy Związek bez żadnego zakwalifikowanego zawodnika lub sztafety
może zgłosić maksymalnie dwoje (2) zawodników – jednego (1) mężczyznę i
jedną (1) kobietę (Miejsca Powszechne) każdego w jednej (1) konkurencji, (patrz
niżej sekcja “Miejsca Powszechne”).
3. Sposób Przydziału Miejsc
W konkurencjach indywidualnych miejsca przydzielane są zawodnikom imiennie.
W konkurencjach sztafetowych miejsca są przydzielane do NOC.
C. KWALIFIKACJE ZAWODNIKÓW
Wszyscy zawodnicy muszą spełniać warunki obowiązującego Statutu Olimpijskiego,
włącznie ale nie ograniczając się do Przepisu 41 (Narodowość Zawodników).
Jedynie ci zawodnicy, którzy spełniają warunki Karty Olimpijskiej mogą brać udział w
Igrzyskach Olimpijskich.
Jedynie zawodnicy, którzy mogą brać udział w oficjalnych zawodach FINA, zgodnie z
Przepisami FINA, są uprawnieni do brania udziału w Igrzyskach Olimpijskich.
Jedynie zawodnicy, którzy brali udział w 16-tych Mistrzostwach Świata FINA w
Kazaniu w 2015 roku oraz ci, którzy są zatwierdzeni przez FINA aby startować,
kwalifikują się na Miejsca Powszechne.
D. ŚCIEŻKA KWALIFIKACYJNA
Porządek pierwszeństwa w miejscach kwalifikacyjnych do Igrzysk Olimpijskich jest
następujący (Przepis FINA BL 9.3.6.4.2):

1.
2.
3.
4.

Wszyscy zawodnicy, którzy uzyskali Czasy Kwalifikacji Olimpijskich.
Zawodnicy do sztafet.
Miejsca Powszechne.
Zawodnicy zaproszeni, którzy osiągnęli Czasy Selekcji Olimpijskiej.

Kwalifikacje Indywidualne

Imprezy Kwalifikacyjne
Czas Kwalifikacji Olimpijskiej (CKO / Czas “A” i Czas Selekcji Olimpijskiej
(CSO / Czas “B”)
Dla każdej indywidualnej konkurencji na Igrzyskach Olimpijskich, Biuro FINA ustali
Standardy Kwalifikacji Czasowych dwóch (2) rodzajów: “Czas Kwalifikacji
Olimpijskiej” (CKO / Czas “A”) oraz “Czas Selekcji Olimpijskiej” (CSO / Czas “B”), z
których to CSO / Czas “B” będzie łatwiejszy do uzyskania. Standardy czasowe
mogą zostać uzyskane jedynie na zawodach zatwierdzonych w tym celu przez
FINA, w okresie kwalifikacyjnym od 1 marca 2015 do 3 lipca 2016.
FINA ustali kalendarz zatwierdzonych imprez kwalifikacyjnych dla poszczególnych
zgłoszeń indywidualnych. Kalendarz ten będzie opublikowany na www.fina.org do
28 lutego 2015; zawiera on Mistrzostwa Świata FINA; Mistrzostwa Kontynentalne;
Kontynentalne Imprezy Kwalifikacyjne; Mistrzostwa Krajowe oraz Testy
Kwalifikacyjne; Imprezy Kwalifikacyjne zatwierdzone przez FINA. Na wszystkich
imprezach kwalifikacyjnych, zatwierdzonych przez FINA, Sędziowie Główni i
Starterzy muszą być z listy FINA. System pomiaru czasów na tych imprezach musi
również być określony przez Organizatora. Lista czasów kwalifikacyjnych, do
uzyskania przez zawodników dla poszczególnych konkurencji i rodzajów czasów
("A" i "B"), będzie zatwierdzona przez Biuro FINA w Grudniu 2014.
Zawodnicy, którzy uzyskali Czas Kwalifikacji Olimpijskiej (CKO / Czas “A”)
Pływacy, którzy uzyskali CKO / Czas “A” w jednej lub więcej ilości konkurencji
automatycznie kwalifikują się do brania udziału w Igrzyskach Olimpijskich.
NOCs mogą zgłosić dwóch (2) zawodników do tej samej konkurencji, jedynie jeśli
obaj zawodnicy uzyskają CKO / Czas “A”.
Zawodnicy zaproszeni, którzy uzyskali Czas Selekcji Olimpijskiej (CSO / Czas
“B”)
Po zakończeniu okresu kwalifikacyjnego, FINA oceni liczbę zawodników, którzy
uzyskali CKO / Czas “A”, liczbę zawodników wyłącznie do sztafet oraz liczbę Miejsc
Powszechnych.

Po czym FINA zaprosi zawodników, którzy uzyskali CSO / Czas “B”, aż limit 900
zawodników jest osiągnięty. Miejsca CSO będą rozdane według konkurencji,
zgodnie z pozycją w Światowym Rankingu FINA z 3 lipca 2016.
Dodatkowi pływacy, którzy uzyskali CSO / Czas “B” mogą zostać zaproszeni w celu
zapewnienia iż wszystkie NOCs reprezentowane na Mistrzostwach Świata 2015 z
Kazania (Rosja) będą miały zawodnika, mogącego brać udział w Igrzyskach
Olimpijskich.
NOCs mogą zgłosić tylko jednego (1) zawodnika w konkurencji, który uzyskał CSO /
Czas “B”. Pływacy zaproszeni poprzez CSO / Czas “B” mogą brać udział tylko w
konkurencjach, w których otrzymali zaproszenie FINA.
Kwalifikacje Sztafetowe

Imprezy Kwalifikacyjne

Maksymalna ilość zakwalifikowanych zespołów sztafetowych to szesnaście (16) w
każdej konkurencji sztafetowej, łącznie 96 zespołów sztafetowych.
Każdy NOC może zgłosić jedną (1) zespół sztafetowy do każdej konkurencji
sztafetowej.
Mistrzostwa Świata FINA
Pierwszych 12 zespołów w każdej konkurencji sztafetowej, z 16-tych Mistrzostw
Świata FINA w 2015 roku w Kazaniu (Rosja) zostaje zakwalifikowanych
automatycznie do konkurencji sztafetowych na Igrzyskach Olimpijskich 2016.
Najszybszy Czas podczas okresu kwalifikacyjnego
Pozostałe cztery (4) zespoły, do każdej konkurencji sztafetowej, to zespoły z
najszybszymi czasami w Rankingu Światowym FINA z 31 maja 2016, uzyskanymi w
okresie kwalifikacyjnym, podczas imprez kwalifikacyjnych zatwierdzonych przez
FINA, między 1 marca 2015 a 31 maja 2016.
Jeżeli którykolwiek z zakwalifikowanych zespołów, bądź z Mistrzostw Świata FINA w
2015 w Kazaniu, bądź z pozostałej czwórki z najszybszymi czasami z Rankingu
Światowego FINA z 31 maja 2016, nie jest w stanie brać udziału z jakiegokolwiek
powodu, zostanie zaoferowane miejsce następnemu zespołowi z najlepszym
czasem z Rankingu Światowego FINA, z imprez kwalifikacyjnych zatwierdzonych
przez FINA, mających miejsce między 1 marca 2015 a 31 maja 2016 w
odpowiedniej konkurencji, dopełniające limit miejsc sztafetowych.

Wszyscy pływacy zgłoszeni do konkurencji indywidualnych mogą zostać
wykorzystani w sztafetach, nawet jeśli nie osiągnęli CSO / Czasu “B” dla
poszczególnego stylu i dystansu sztafety, do której są zgłaszani.
Każdy NOC może zgłosić dodatkowych pływaków wyłącznie do sztafet, pod
warunkiem, że uzyskali oni co najmniej CSO / Czas “B” dla odpowiedniego stylu i
dystansu sztafety, do której są zgłaszani.
Obowiązuje następująca formuła:
 Jedna (1) Sztafeta
- dwóch (2) dodatkowych pływaków
 Dwie (2) Sztafety
- czterech (4) dodatkowych pływaków
 Trzy (3) Sztafety
- sześciu (6) dodatkowych pływaków
 Cztery (4) Sztafety
- ośmiu (8) dodatkowych pływaków
 Pięć (5) Sztafet
- dziesięciu (10) dodatkowych pływaków
 Sześć (6) Sztafet
- dwunastu (12) dodatkowych pływaków
Jeżeli NOC zgłosi pływaków wyłącznie do sztafety w poszczególnej konkurencji,
pływacy ci muszą popłynąć w eliminacjach lub w finale tej konkurencji sztafetowej.
W sytuacji, w której pływak zgłoszony wyłącznie do sztafety nie weźmie w niej
udziału, nastąpi dyskwalifikacja danego zespołu w finale.
NOCs muszą potwierdzić do FINA udział zakwalifikowanych zespołów sztafetowych
nie później niż 10 lipca 2016.
NOCs muszą potwierdzić pływaków zgłoszonych wyłącznie do sztafet do FINA nie
później niż 1 lipca 2016.
MIEJSCA POWSZECHNE (ZAWODNICY NIEZAKWALIFIKOWANI)
NOCs bez pływaków, którzy uzyskali CKO / Czas “A” lub którzy zostali wybrani przez
FINA z CSO / Czasem “B”, mogą zgłosić maksymalnie jednego (1) mężczyznę oraz
jedną (1) kobietę (Miejsca Powszechne), pod warunkiem, że pływacy ci brali udział w
16-tych Mistrzostwach Świata FINA 2015 w Kazaniu i są zatwierdzeni przez FINA do
udziału. Pływacy ci mogą zostać zgłoszeni do jednej (1) konkurencji każdy.
NOCs z pływakami, którzy uzyskali CKO / Czas “A” lub którzy zostali wybrani przez
FINA z CSO / Czasem “B” tylko jednej (1) płci, mogą zgłosić jednego/ną (1)
pływaka/-czkę płci przeciwnej, który/a może brać udział w jednej (1) konkurencji.
NOCs muszą zgłosić swoje wnioski do Miejsc Powszechnych do zatwierdzenia przez
FINA do 3 lipca 2016. FINA potwierdzi Miejsca Powszechne do NOCs do 5 lipca
2016.

E. PROCES POTWIERDZAJĄCY LICZBĘ MIEJSC
Po zakończeniu okresu kwalifikacyjnego, FINA oceni liczbę zawodników, którzy
uzyskali CKO / Czas “A”, liczbę zawodników wyłącznie do sztafet oraz liczbę Miejsc
Powszechnych. W celu wypełnienia całkowitego limitu miejsc zawodników FINA
zaprosi zawodników, którzy uzyskali CSO / Czas “B” i poinformuje NOC do 3 lipca
2016. Internetowe narzędzie do śledzenia zostanie opublikowane na stronie FINA i
będzie pokazywało zawodników zakwalifikowanych do każdej konkurencji. FINA
będzie również dążyła do potwierdzenia od NCO/Krajowej Federacji dotyczącej
udziału pływaków z CKO.
NOCs będą potem musiały potwierdzić chęć wykorzystania zaproszeń, zgodnie z
paragrafem G. Harmonogramu Kwalifikacji.
Proces potwierdzający dla NOCs, których zespoły sztafetowe zakwalifikowały się i
które uzyskały Miejsca Powszechne można znaleźć w wyżej wymienionych sekcjach.

F. REALOKACJA NIEWYKORZYSTANEJ LICZBY MIEJSC

REALOKACJA NIEWYKORZYSTANEJ LICZBY MIEJSC KWALIFIKACYJNYCH

Jeśli przydzielony limit miejsc zespołów sztafetowych nie jest potwierdzony przez
NOC w ostatecznym terminie potwierdzania limitu miejsc lub NOC odmówiło
wykorzystania tego miejsca, wtedy to miejsce zostanie wtórnie przydzielone
zespołowi sztafetowemu, który zajmuje następne miejsce w Rankingu Światowym
FINA z 31 maja 2016.
Jeśli wykorzystanie limitu miejsc indywidualnych zostanie odmówione prze NOC,
miejsca zostaną przyznane następnemu zawodnikowi, znajdującemu się najwyżej w
Światowym Rankingu na 3 lipca 2016.

REALOKACJA NIEWYKORZYSTANEJ LICZBY MIEJSC POWSZECHNYCH
Jeśli NOC odmówiło przyjęcia indywidualnego miejsca, miejsce to zostanie wtórnie
przydzielone następnemu zawodnikowi w Rankingu Światowym FINA z 3 lipca 2016.

G. HARMONOGRAM KWALIFIKACJI
Data
Grudzień 2014

28 luty 2015
1 marca 2015 do 1 lipca
2016
1 marca 2015 do 31
maja 2016
24 lipca – 9 sierpnia
2015
31 sierpnia 2015

30 września 2015

31 maja 2016
3 czerwca 2016

10 czerwca 2016
15 czerwca 2016
1 lipca 2016
3 lipca 2016
3 lipca 2016
4 lipca 2016
5 lipca 2016

Etap
FINA potwierdza standardy czasów kwalifikacyjnych dla
wszystkich konkurencji. Standardy zostaną
dystrybuowane do NOCs/Federacji Krajowych
Lista zawodów kwalifikacyjnych zostanie ustalona i
opublikowana na www.fina.org
Okres do uzyskania standardów kwalifikacji czasowych
dla konkurencji indywidualnych
Okres do uzyskania standardów kwalifikacji czasowych
dla konkurencji sztafetowych
16-te Mistrzostwa Świata FINA – Kazań, Rosja
FINA informuje NOC/Federacje Krajowe o
zakwalifikowanych zespołach sztafetowych z Mistrzostw
Świata
NOC/Federacje Krajowe potwierdzają uczestnictwo ich
zespołów sztafetowych, zakwalifikowanych na
Mistrzostwach Świata FINA 2015 w Kazaniu
Koniec okresu do uzyskania standardów kwalifikacji
czasowych dla konkurencji sztafetowych
FINA informuje NOCs/Federacje Krajowe o zespołach
zakwalifikowanych po zakończeniu okresu
kwalifikacyjnego
NOCs potwierdzają udział ich zespołów sztafetowych do
FINA
FINA wtórnie przydziela niewykorzystane miejsca
zespołów sztafetowych
NOCs potwierdzają zawodników wyłącznie do sztafet do
FINA
Ostateczny termin dla NOCs by zgłosić do FINA ich
wnioski o Miejsca Powszechne
Koniec okresu do uzyskania standardów kwalifikacji
czasowych dla konkurencji indywidualnych
FINA informuje NOCs/Federacje Krajowe o zawodnikach
z CKO i zaproszeniach zawodników z CSO
FINA potwierdza do NOC zaproszenia zawodników z

8 lipca 2016
10 lipca 2016
Do 18 lipca 2016
18 lipca 2016

Miejsc Uniwersalnych
NOCs potwierdzają do FINA wykorzystanie zawodników z
CKO oraz zaproszeń dla zawodników z CSO
FINA wtórnie przydziela niewykorzystane zaproszenia dla
zawodników z CSO
FINA wtórnie przydziela wszystkie niewykorzystane
miejsca
Ostateczny termin Zgłoszeń Sportowych Rio 2016

H. STANDARDY KWALIFIKACJI CZASOWYCH

Do zatwierdzenia przez Biuro FINA w Grudniu 2014.

