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Krajowe wymogi kwalifikacyjne do Igrzysk Olimpijskich w pływaniu  

Tokio 2021 

1. Zasady ogólne: 

Główne kryteria kwalifikacyjne do IO w Tokio określają przepisy międzynarodowe FINA. 

Kwalifikację olimpijską Polskiego Związku Pływackiego (PZP) uzyskają zawodnicy, którzy wypełnią 

następujące wymagania: 

a) w zawodach zatwierdzonych przez FINA jako kwalifikacja olimpijska w okresie 1.02. – 31.05.2021 r. 

 uzyskają wynik równy lub lepszy niż norma A FINA, 

b) wypełnią wymagania FINA i PZP uprawniające do udziału w IO jako członek reprezentacyjnej 

sztafety, 

c) otrzymają zaproszenie FINA do udziału w IO (na zasadach określonych w regulacjach FINA). 

2. Zawody kwalifikacyjne: 

a) w każdej konkurencji indywidualnej prawo startu w IO w Tokio ma 2 (dwóch) zawodników  

z wynikiem lepszym lub równym normie A FINA, 

b) w przypadku uzyskania normy A FINA przez więcej niż 2 (dwóch) zawodników kwalifikację 

olimpijską uzyska 2 (dwóch) z najlepszymi czasami uzyskanymi w okresie kwalifikacyjnym (1.02. – 

31.05.2021 r.) 

c) w przypadku uzyskania normy kwalifikacyjnej FINA A  (w konkurencji indywidualnej) na zawodach, 

podczas których obecna jest Komisja Antydopingowa wynik zostanie uznany za ważny. W przypadku 

uzyskania normy kwalifikacyjnej FINA A na zawodach, podczas których Komisja Antydopingowa nie 

była obecna, warunkiem zatwierdzenia uzyskanego wyniku jest poddanie się w ciągu 24 godzin od 

zakończenia zawodów kontroli antydopingowej (na koszt własny lub klubu) i uzyskanie wyniku 

negatywnego. 

3. W przypadku kwalifikacji uzyskiwanych w GMP 2021 obowiązywać będą niżej wymienione zasady: 

- kwalifikację można uzyskać w finałach konkurencji indywidualnych. Wyniki uzyskane na pierwszych 

zmianach sztafet nie będą uznawane jako wyniki kwalifikujące, 

- w przypadku jeśli w finałach nikt nie uzyska normy kwalifikacyjnej, a uzyska ją zawodnik/cy 

startujący w eliminacjach zostanie on/oni zakwalifikowani do reprezentacji na IO, 

- jeśli normy kwalifikacyjne uzyskają zawodnicy w eliminacjach i w finałach do reprezentacji 

zakwalifikowani będą zawodnicy którzy uzyskali wyniki lepsze niż norma A FINA w finałach, 

- w przypadku kwalifikacji uzyskiwanych na zawodach zagranicznych obowiązywać będą niżej 

wymienione zasady: 

- wynik lepszy od normy A FINA można uzyskać wyłącznie w seriach finałowych takich zawodów 

(jeżeli zawody rozgrywane będą w systemie kwalifikacji i finałów). 

 



4. Szczegółowe zasady uzyskiwania kwalifikacji do sztafet: 

a) prawo udziału w IO w Tokio uzyska 16 zespołów sztafetowych wg. poniższych zasad:  

- pierwszych dwanaście (12) sztafet z MŚ w Gwangju w roku 2019 *, 

- cztery (4) najwyżej sklasyfikowane sztafety w rankingu FINA (na dzień 31.05.2021 r.) po wyłączeniu 

dwunastu (12) najlepszych sztafet z MŚ w Gwangju w roku 2019, 

b) do każdego zespołu sztafetowego zakwalifikowani zostaną czterej (4) zawodnicy, którzy uzyskają 

cztery (4) najlepsze wyniki w zawodach zatwierdzonych przez FINA i rozgrywanych w terminie  

1.02. – 31.05.2021 r. 

c) wyniki kwalifikujące do IO uzyskane w GMP 2021 muszą być uzyskane w finałach tych zawodów, 

d) wyniki kwalifikujące do IO uzyskane w zawodach zagranicznych w których rozgrywane są finały, 

muszą być uzyskane w finałach takich zawodów, 

e) w przypadku uzyskania równych wyników przez czwartego (4) i piątego (5) zawodnika  

w konkurencjach sztafetowych w stylu dowolnym (100 i 200m dow.) oraz pierwszego (1)  

i drugiego (2) zawodnika na dystansach sztafetowych w stylu zmiennym (100m stylem grzbietowym, 

100m stylem motylkowym, 100m stylem klasycznym, 100m stylem dowolnym), o kolejności 

zadecyduje drugi (2) wynik uzyskany w rankingu wyników na pływalni 50m w okresie  

1.02.-31.05.2021 r, 

f) zawodnicy rezerwowi do sztafet mogą zostać zakwalifikowani jeśli zajmą piąte (5) miejsce  

i uzyskają wynik nie gorszy niż 0,5% od wyniku czwartego (4) zawodnika/czki w konkurencjach 

sztafetowych w stylu dowolnym (100m i 200m) lub zajmą na dystansach sztafetowych w stylu 

zmiennym (100m stylem grzbietowym, 100m stylem motylkowym, 100m stylem klasycznym, 100m 

stylem dowolnym) drugie (2) miejsce w rankingu wyników i uzyskają wynik nie gorszy niż 0,5% od 

wyniku pierwszego (1) zawodnika w tych konkurencjach. 

g) w przypadku uzyskania równych wyników w jednej konkurencji przez zawodników walczących  

o miejsca rezerwowe o kolejności zadecyduje drugi (2) wynik na danym dystansie uzyskany  

zawodach zatwierdzonych przez FINA i rozgrywanych w terminie 1.02. – 31.05.2021 r., 

h) wyniki zawodników startujących wyłącznie w sztafetach muszą być lepsze lub równe normie „B” 

FINA w stylu i na dystansie odpowiadającemu odcinkowi sztafety, w której będą zgłoszeni. 

i) skład sztafety MIX w zostanie ustalony na podstawie analizy indywidualnych wyników 

poszczególnych zawodników /czek i zatwierdzony przez Zarząd PZP na wniosek trenera głównego. 

 

5. Kwalifikację olimpijską PZP można uzyskać:  

- podczas zagranicznych zawodów zgłoszonych w FINA jako kwalifikacyjne do IO Tokio 2021, 

- podczas niżej wymienionych zawodów organizowanych przez PZP, zgłoszonych w FINA. 

L.p Nazwa zawodów Termin Miejsce 
Długość 
pływalni 

1.  Arena Grand Prix Polski * 27-28.02. Ostrowiec Św. 50 m 

2.  Arena Grand Prix Polski * 27-28.03. Lublin 50 m 

3.  Arena Grand Prix Polski – Polish Trials 10-11.04. Warszawa 50 m 

4.  Główne Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców 28.04. - 2.05. Lublin 50 m 

* - kwalifikacja będzie uznana przez FINA wyłącznie w przypadku jeśli w zawodach wezmą udział zawodnicy zagraniczni. 

 

Ostateczny skład wymaga zatwierdzenia przez Zarząd PZP, PKOl i MSiT. 



 

Minimum kwalifikacyjne do igrzysk olimpijskich Tokio 2021 (standard „A”) 

L.p Konkurencja Mężczyźni Kobiety 

1 50 dowolnym 22.01 24.77 

2 100 dowolnym 48.57 54.38 

3 200 dowolnym 1:47.02 1:57.28 

4 400 dowolnym 3:46.78 4:07.90 

5 800 dowolnym 7:54.31 8:33.36 

6 1500 dowolnym 15:00.99 16:32.04 

7 100 grzbietowym 53.85 1:00.25 

8 200 grzbietowym 1:57.50 2:10.39 

9 100 klasycznym 59.93 1:07.07 

10 200 klasycznym 2:10.35 2:25.52 

11 100 motylkowym 51.96 57.92 

12 200 motylkowym 1:56.48 2:08.43 

13 200 zmiennym 1:59.67 2:12.56 

14 400 zmiennym 4:15.84 4:38.53 

 

* - prawo startu w IO w Tokio wywalczyły w MŚ w Gwangju sztafety: 
1. 4 x 100 m stylem dowolnym kobiet, 
2. 4 x 100 m stylem dowolnym mężczyzn, 
3. 4 x 200 m stylem dowolnym kobiet, 
4. 4 x 200 m stylem dowolnym mężczyzn, 
5. 4 x 100 m stylem zmiennym MIX. 
 

 

Minimum kwalifikacyjne do igrzysk olimpijskich Tokio 2021 (standard „B”) 

L.p Konkurencja Mężczyźni Kobiety 

1 100 dowolnym 50.03 56,01 

2 200 dowolnym 1:50,23 2:00,80 

3 100 grzbietowym 55,47 1:02,06 

4 100 klasycznym 1:01,73 1:09.08 

5 100 motylkowym 53,52 59,66 

 


