
Wymogi kwalifikacyjne do igrzysk olimpijskich w pływaniu Rio-2016 

1.Ranking wyników do konkurencji indywidualnych i sztafet zostanie ustalony z dwóch wybranych 

następujących zawodów kwalifikacyjnych: 

Nazwa zawodów miejsce termin 

Mistrzostwa Europy Londyn 16-22.05.2016r. 

Główne Mistrzostwa Polski Szczecin 26-29.05.2016r. 

Mare Nostrum* Monaco 4-5.06.2016r. 

Wybrane zawody zagraniczne, będące na liście FINA, zgłoszone do biura PZP w terminie do 
31.01.2016r.-( dotyczy zawodników trenujących za granicą) 

*Zawody Mare Nostrum są kwalifikacją uzupełniającą (na wolne miejsca w konkurencjach 

indywidualnych) dla zawodników, którzy uzyskali w tych konkurencjach, podczas Głównych 

Mistrzostw Polski  Szczecin 26-29.06.2016r. wynik nie gorszy o 0,5% od wymaganego 

standardu „A” kwalifikacji olimpijskich. 

2.  Zawodnik może wystartować w maximum dwóch zawodach kwalifikacyjnych 

3.  W konkurencjach indywidualnych zakwalifikowani zostaną dwaj zawodnicy, którzy uzyskają wynik 
na poziomie standardu „A” wyznaczonego dla igrzysk olimpijskich przez FINA w zawodach 
wymienionych w pkt 1. 

 W przypadku uzyskania standardu „A” przez więcej niż 2 zawodników, kwalifikacje uzyska 

dwóch najlepszych zawodników z kwalifikacji wymienionych w pkt.1                                       

(oprócz zawodów Mare Nostrum). 

 W przypadku uzyskania równych wyników przez drugiego i trzeciego zawodnika, o kolejności 

zadecyduje drugi wynik uzyskany w rankingu wyników na pływalni 50m w 2016r. 

4.           Do udziału w igrzyskach olimpijskich zostaną zakwalifikowani zawodnicy, posiadający  

standard „B”, znajdujący się na liście zawodników zaproszonych do danej konkurencji przez 

FINA. Mogą oni wystartować tylko w tej konkurencji, do której zostali zaproszeni. 

5.  W konkurencjach sztafetowych zakwalifikowani zostaną czterej zawodnicy, którzy zajmą       

miejsce 1-4 w zawodach wymienionych w pkt 1.(oprócz zawodów Mare Nostrum). 

6. Wyniki z Głównych Mistrzostw Polski (Szczecin 26-29.05.2016r.) muszą być uzyskane w  

finale A tych zawodów. 

7.  W przypadku uzyskania równych wyników przez czwartego i piątego zawodnika w 

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

zawodnika na dystansach sztafetowych w stylu zmiennym  

(100m.st.grzb., 100m st. mot., 100m.st. klas., 100m.st.dow.), o kolejności zadecyduje drugi 

wynik uzyskany w rankingu wyników na pływalni 50m w 2016r. 

8. Zawodnicy rezerwowi do sztafet mogą zostać zakwalifikowani, jeśli: 

 zajmą 5 miejsce w rankingu zawodów wymienionych w pkt.1 i uzyskają wynik nie gorszy niż 

0,5% od wyniku czwartego zawodnika/zawodniczki  w konkurencjach sztafetowych w stylu 

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

zmiennym(100m.st.grzb., 100m st. mot., 100m.st. klas., 100m.st.dow.) 2 miejsce rankingu 

zawodów wymienionych w pkt.1 i uzyskają wynik nie gorszy niż 0,5% od wyniku pierwszego 

zawodnika w tych konkurencjach.  

 W przypadku uzyskania równych wyników o kolejności zadecyduje drugi wynik na danym 

dystansie uzyskany w rankingu wyników na pływalni 50m w 2016r. 

 Posiadają standard „B” na dystansie 200m w danym stylu  

(dotyczy tylko zawodników rezerwowych w sztafecie 4x100m st. zmiennym.) 

Ostateczny skład zatwierdza PKOL i  MSiT na wniosek Wydziału Szkolenia zatwierdzony przez 

zarząd PZP. 



 

 

Minimum kwalifikacyjne do igrzysk olimpijskich Rio-2016 (standard „A”) oraz 

wyniki odpowiadające 100,50% minimum kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich Rio-2016 

 

L.p Konkurencja Minimum IO 2016 100,5% minimum IO 2016 

Mężczyźni 

1 50 dowolnym M 0:22,27 0:22,39 

2 100 dowolnym M 0:48,99 0:49,24 

3 200 dowolnym M 1:47,97 1:48,51 

4 400 dowolnym M 3:50,44 3:51,59 

5 1500 dowolnym M 15:14,97 15:19,50 

6 100 grzbietowym M 0:54,36 0:54,63 

7 200 grzbietowym M 1:58,22 1:58,81 

8 100 klasycznym M 1:00,57 1:00,87 

9 200 klasycznym M 2:11,66 2:12,32 

10 100 motylkowym M 0:52,36 0:52,62 

11 200 motylkowym M 1:56,97 1:57,55 

12 200 zmiennym M 2:00,28 2:00,88 

13 400 zmiennym M 4:16,71 4:17,99 

Kobiety 

1 50 dowolnym K 0:25,28 0:25,41 

2 100 dowolnym K 0:54,43 0:54,70 

3 200 dowolnym K 1:58,96 1:59,56 

4 400 dowolnym K 4:09,08 4:10,32 

5 800 dowolnym K 8:33,97 8:36,55 

6 100 grzbietowym  1:00,25 1:00,55 

7 200 grzbietowym K 2:10,60 2:11,25 

8 100 klasycznym K 1:07,85 1:08,19 

9 200 klasycznym K 2:26,94 2:27,68 

10 100 motlykowym K 0:58,74 0:59,04 

11 200 motylkowym K 2:09,33 2:09,98 

12 200 zmiennym K 2:14,26 2:14,93 

13 400 zmiennym K 4:43,46 4:44,88 

 

 


