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Klasyfikacja Sportowa na lata 2017-2020  

 

Zasady wyznaczania klas sportowych: 

1. Klasa Mistrzowska Międzynarodowa 

- basen 50 m - 16 wynik IO RIO 2016 /lepszy eliminacje lub półfinał/, w przypadku gdy ten wynik 

test słabszy od poprzedniej klasy pozostaje stara klasa sportowa, 

W przypadku konkurencji nie olimpijskich klasa przeliczana jest według klasyfikacji punktowej 

FINA z dystansu pokrewnego. 

- basen 25 m - 8 wynik z MŚ 2014 lub 2016 /najlepszy wynik z eliminacji, półfinału lub finału  

z porównania obu imprez/, w przypadku gdy ten wynik test słabszy od poprzedniej klasy 

pozostaje stara klasa sportowa, 

 

2. Klasa Mistrzowska 

- połowa odległości w punktach FINA 2016 pomiędzy klasą MM a I klasą sportową na lata 2017-

2020 

 

3. I klasa sportowa  

W latach poprzednich klasa była wyznaczana no poziomie najlepszego 10 wyniku rankingu 

rocznego open z 4 poprzednich lat.  

W przypadku mężczyzn w związku z dużo większa ilością startujących zawodników w wieku 

2023 lata w minionym czteroleciu zastosowano nieco odmienną zasadę. W przypadku 

utrzymania zasady z lat poprzednich uznałem że poprawa klasyfikacji sportowej będzie zbyt 

duża w stosunku do klas wyższych. Dlatego zastosowano następujące zasady: 

- basen 25 m /został odrzucony najlepszy 10 wynik rankingu rocznego open z lat 2013-2016, 

propozycją nowej klasy jest 2 lub 3 najlepszy 10 wynik rankingu rocznego z 4 poprzednich lat/, 

- basen 50 m / został odrzucony najlepszy 10 wynik rankingu rocznego open z lat 2013-2016, 

propozycją nowej klasy jest 2  najlepszy 10 wynik rankingu rocznego z 4 poprzednich lat/, 

Postępując według powyższych zasad wszystkie nowe I klasy sportowe są na wyższym 

poziomie niż w poprzedniej klasyfikacji. 

 

W przypadku kobiet, gdzie postęp wynikowy nie jest duży zastosowano zasadę 10 najlepszego 

wyniku rankingu rocznego open z lat 2013-2016. Pomimo zastosowania tej zasady i tak 6 klas 

I pozostało na poziomie starej klasyfikacji /łącznie na basenie 25m  i 50m/. 

 

4. II klasa sportowa 

W latach poprzednich klasa była wyznaczana no poziomie najlepszego 30 wyniku rankingu 

rocznego open z 4 poprzednich lat.  

Analogicznie jak w przypadku wyznaczania I klasy sportowej, po dokonanej analizie 

zastosowałem wśród mężczyzn n/w zasady: 

 - basen 25 m /został odrzucony najlepszy 30 wynik rankingu rocznego open z lat 2013-2016, 

propozycją nowej klasy jest 2 lub 3 najlepszy 30 wynik rankingu rocznego z 4 poprzednich lat/, 

- basen 50 m / został odrzucony najlepszy 30 wynik rankingu rocznego open z lat 2013-2016, 

propozycją nowej klasy jest 2  najlepszy 30 wynik rankingu rocznego z 4 poprzednich lat/, 
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Postępując według powyższych zasad wszystkie nowe II klasy sportowe są na wyższym 

poziomie niż w poprzedniej klasyfikacji. 

 

W przypadku kobiet, gdzie postęp wynikowy nie jest duży zastosowano zasadę 30 najlepszego 

wyniku rankingu rocznego open z lat 2013-2016. Pomimo zastosowania tej zasady i tak 5 klas 

II pozostało na poziomie starej klasyfikacji /łącznie na basenie 25m  i 50m/. 

 

 

5. Klasy rocznikowe 

Podstawą do wyznaczania klas rocznikowych jest osiągnięcie tych klas przez zawodników z danego 

rocznika. W przypadku gdy chociaż w jednym roku, z analizowanych 4 lat, daną klasę sportową 

wykonało ponad 50 % startujących na danym dystansie to zostaje wyznaczona nowa klasa 

sportowa. Klasa na tym dystansie wyznaczana jest na poziomie wyniku w połowie 

sklasyfikowanych w rankingu rocznym na danym dystansie. W przypadku gdy w kilku latach daną 

klasę osiągnęło ponad 50% startujących to nowa klasa jest wyznaczana na podstawie najlepszego 

wyniku w połowie rankingu danego rocznika. W przypadku gdy w latach 2013-2016 w żadnym roku 

danej klasy nie wykonało 50 % startujących na danym dystansie klasa została na poziomie klasy 

sportowej w latach 2013-2016. Na dystansach gdzie ilość startujących jest znacznie niższa od 

startujących na dystansie pokrewnym /np. 100 i 200 motylkowym/ to na dystansie „trudniejszym” 

nie stosuje się tej zasady tylko klasę wyznacza się z przeliczenia punktów FINA z dystansu 

pokrewnego. 

Tylko w dwóch przypadkach /gdzie klasy sportowej nie wykonało przez 4 kolejne lata nawet 30% 

startujących zawodników/ zaproponowana została klasa na niższym poziomie od klasyfikacji 2013-

2016. Sytuacja ta dotyczy dziewcząt 13-sto letnich na dystansach 200 grzbietowym oraz 200 

klasycznym. W klasyfikacji 2013-2016 klasy na tych dystansach były nie dostosowane do klas 

sportowych w tym wieku na dystansach 100 grzbietowym i 100 klasycznym. 


