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MIĘDZYNARODOWA FEDERACJA PŁYWANIA (FINA)
Pływanie
A.

B.

KONKURENCJE (35)
Konkurencje mężczyzn (17)

Konkurencje kobiet (17)

Konkurencje mieszane (1)

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

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

4 x 100 m zmiennym

KWOTA ZAWODNIKÓW
1. Całkowita liczba zawodników w pływaniu:
Miejsca z uzyskanych
kwalifikacji

Miejsca z kryterium
Całkowita liczba miejsc
Uniwersalności
Suma
878*
* Łączna liczba Narodowych Komitetów Olimpijskich (NKO) zgłoszonych do konkurencji
pływackich w Tokio będzie co najmniej równa liczbie NKO reprezentowanych na
Mistrzostwach Świata w 2019 w Gwangju (KOR) pod warunkiem, że wszyscy zawodnicy
zakwalifikują się do Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020.
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2. Maksymalna liczba zawodników z NKO:

Mężczyźni

Kwota na NKO
Maks. 28 zawodników

Kobiety

Maks. 28 zawodniczki

Kwota na konkurencję
Maksymalnie 2 zawodników w konkurencji
Maksymalnie 1 drużyna sztafetowa w
konkurencji
Maksymalnie 2 zawodniczki w konkurencji
Maksymalnie 1 drużyna sztafetowa w
konkurencji

NKO/Federacje Krajowe (FK) bez żadnych zakwalifikowanych zawodników lub drużyn
sztafetowych mogą zgłosić maksymalnie dwóch (2) zawodników – jednego (1) mężczyznę
i jedną (1) kobietę (miejsca z kryterium uniwersalności), każdego do jednej (1) konkurencji
(patrz rozdział „Miejsca z kryterium uniwersalności” poniżej).
3. Rodzaje przydziału miejsc z kwoty:
Miejsce z kwoty jest przydzielane zawodnikom imienne w konkurencjach indywidualnych.
Miejsce z kwoty jest przydzielane NKO w konkurencjach sztafetowych.

C.

DOPUSZCZALNOŚĆ ZAWODNIKÓW

Wszyscy zawodnicy muszą spełniać wymogi aktualnie obowiązującej Karty Olimpijskiej,
włącznie z Przepisem 41 (Narodowość zawodników) i Przepisem 43 (Światowy Kodeks
Antydopingowy i Kodeks Ruchu Olimpijskiego w zakresie zapobiegania manipulacji zawodami
sportowymi). Tylko ci zawodnicy, którzy spełniają wymogi Karty Olimpijskiej mogą
uczestniczyć w Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020.
Tylko zawodnicy, którzy są dopuszczeni do uczestnictwa w oficjalnych zawodach FINA, zgodnie
z … mają prawo uczestnictwa w Igrzyskach Olimpijskich.
Tylko zawodnicy, którzy uczestniczyli w Mistrzostwach Świata FINA w Gwanju 2019 i którzy są
zatwierdzeni do rywalizacji przez FINA są uprawnieni do korzystania z miejsc z kryterium
uniwersalności.

D.

ŚCIEŻKA KWALIFKACJI

Kolejność w jakiej będą przyznawane miejsca kwalifikacyjne do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020
jest następująca (Przepis FINA BL 9.3.6.4.2):
1. Wszyscy zawodnicy z Olimpijskim Czasem Kwalifikacji (OQT / Czas „A”)
2. Zawodnicy w sztafetach
3. Miejsca z kryterium uniwersalności
4. Zaproszeni zawodnicy, którzy uzyskali Olimpijski Czas Selekcji (OST / Czas „B”)
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Kwalifikacje Indywidualne
Zawody Kwalifikacyjne
Olimpijski Czas Kwalifikacji (OQT / Czas „A”) i Olimpijski Czas Selekcji (OST / Czas „B”)
Dla każdej konkurencji indywidualnej na Igrzyskach Olimpijskich, Biuro FINA ustanowi dwa
(2) rodzaje standardów czasowych zgłoszeń: „Olimpijski Czas Kwalifikacji” (OQT / Czas „A”)
i „Olimpijski Czas Selekcji” (OST / Czas „B”), z których OST / Czas „B” będzie łatwiejszy do
uzyskania. Standardowe czasy zgłoszeń mogą być uzyskane tylko w zawodach
zatwierdzonych do tego celu przez FINA podczas okresu kwalifikacyjnego od 1 marca 2019
do 29 czerwca 2020. Lista czasów kwalifikacyjnych do uzyskania przez zawodników dla
każdej konkurencji i standardu zostanie zatwierdzona przez Biuro FINA w grudniu 2018.
FINA ustali kalendarz zatwierdzonych zawodów kwalifikacyjnych dla konkurencji
indywidualnych. Kalendarz zostanie opublikowany na www.fina.org przed 28 lutego 2019;
będzie zawierał Mistrzostwa Świata FINA, Mistrzostwa Kontynentalne, Kontynentalne
Zawody Kwalifikacyjne, Mistrzostwa Krajowe oraz Zawody Próbne i Kwalifikacyjne
zatwierdzone przez FINA. Na wszystkich zawodach kwalifikacyjnych zatwierdzonych przez
FINA wymagani są sędziowie główni i starterzy z list FINA. Aparatura pomiaru czasu na te
zawody musi być opisany przez Organizatora.
Zawodnicy, którzy uzyskali Olimpijski Czas Kwalifikacji (OQT / Czas „A”)
Zawodnicy, którzy uzyskali OQT / Czas „A” w jednej lub więcej konkurencji indywidualnej
są automatycznie zakwalifikowani do udziału w Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020.
NKO mogą zgłosić dwóch (2) zawodników do jednej konkurencji, tylko jeżeli obu
zawodników uzyskało OQT / Czas „A”.
Zaproszeni zawodnicy, którzy uzyskali Olimpijski Czas Selekcji (OST / Czas „B”)
Na zakończenie okresu kwalifikacyjnego i w przypadku, gdy kwota 878 zawodników nie
zostanie osiągnięta, FINA ustali liczbę zawodników, którzy uzyskali OQT / Czas „A”, liczbę
zawodników występujących tylko w sztafetach i liczbę zawodników z kryterium
uniwersalności.
Następnie FINA zaprosi zawodników, którzy uzyskali OST / Czas „B”, aż całkowita kwota
878 zawodników zostanie osiągnięta. Miejsca OST będą rozdzielone w konkurencjach, na
podstawie pozycji w Światowym Rankingu FINA na dzień 29 czerwca 2020.
NKO mogą zgłosić jedynie jednego (1) zawodnika na konkurencję, który uzyskał OST /
Czas „B”. Zawodnicy zaproszeni na podstawie OST / Czas „B” mogą startować tylko
w konkurencjach, w których otrzymali miejsca z kwoty.
Kwalifikacje Sztafet
Zawody Kwalifikacyjne
Maksymalnie szesnaście (16) drużyn może zakwalifikować się w każdej konkurencji
sztafetowej, co daje łącznie 112 drużyn sztafetowych.
Każdy NKO może zgłosić tylko jedną (1) drużynę w każdej konkurencji sztafetowej.
Mistrzostwa Świata FINA
Dwanaście (12) najwyżej sklasyfikowanych NKO w każdej konkurencji sztafetowej na
18. Mistrzostwach Świata FINA 2019 w Gwangju (KOR) będzie zakwalifikowanych do
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odpowiedniej konkurencji sztafetowej na Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020 na podstawie
wyników uzyskanych w eliminacjach.
Najszybszy Czas podczas okresu kwalifikacyjnego
Pozostałe cztery (4) drużyny w każdej konkurencji sztafetowej będą wyłonione na
podstawie najlepszych czasów w Światowym Rankingu FINA na dzień 31 maja 2020
uzyskanych podczas okresu kwalifikacyjnego, w zawodach kwalifikacyjnych
zatwierdzonych przez FINA, pomiędzy 1 marca 2019 a 31 maja 2020.
Jeżeli jakakolwiek z zakwalifikowanych drużyn z 18. Mistrzostwach Świata FINA 2019 lub
pozostałych czterech drużyn z najlepszymi czasami w Światowym Rankingu FINA na dzień
31 maja 2020, nie jest w stanie uczestniczyć z jakiegokolwiek powodu, miejsce z kwoty dla
drużyn sztafetowych zostanie zaoferowane następnej najwyżej sklasyfikowanej drużynie
w Światowym Rankingu FINA z wynikiem uzyskanym w zawodach kwalifikacyjnych
zatwierdzonych przez FINA.
Wszyscy zawodnicy zgłoszeni w konkurencjach indywidualnych mogą zostać użyci
w sztafetach, nawet jeżeli nie uzyskali OST / Czasu „B” w stylu i na dystansie
odpowiadającym odcinkowi sztafety, w której są zgłoszeni.
Każdy NKO może zgłosić dodatkowych „zawodników występujących tylko w sztafetach”,
pod warunkiem, że uzyskali oni co najmniej OST / Czas „B” w stylu i na dystansie
odpowiadającym odcinkowi sztafety, w której są zgłoszeni.
Obowiązują następujące zasady:
• Jedna (1) sztafeta
– dwóch (2) dodatkowych zawodników
• Dwie (2) sztafeta
– czterech (4) dodatkowych zawodników
• Trzy (3) sztafety
– sześciu (6) dodatkowych zawodników
• Cztery (4) sztafety
– ośmiu (8) dodatkowych zawodników
• Pięć (5) sztafet
– dziesięciu (10) dodatkowych zawodników
• Sześć (6) sztafet
– dwunastu (12) dodatkowych zawodników
Jeżeli NKO zgłosi zawodników występujących tylko w sztafetach do danej konkurencji, ci
zawodnicy muszą popłynąć w eliminacjach lub finałach danej konkurencji sztafetowej.
Jeżeli zawodnik występujący tylko w sztafetach nie wystartuje, będzie to skutkowało
dyskwalifikacją danej drużyny. Nie dotyczy to przypadku urazu medycznego lub nagłego
wypadku, potwierdzonego przez Komitet Medycyny Sportowej FINA.
NKO musi potwierdzić do FINA udział zakwalifikowanych drużyn sztafetowych nie później
niż 10 czerwca 2020.
NKO musi potwierdzić do FINA listę zawodników występujących tylko w sztafetach nie
później niż 22 czerwca 2020.
MIEJSCA Z KRYTERIUM UNIWERSALNOŚCI (NIEZAKWALIFIKOWANI ZAWODNICY)
NKO, którego żaden zawodnik nie uzyskał OQT / Czas „A” ani nie został wybrany przez FINA za
uzyskanie OST / Czasu „B”, może zgłosić maksymalnie jednego (1) mężczyznę i jedną (1)
kobietę, pod warunkiem, że Ci zawodnicy uczestniczyli w 18. Mistrzostwach Świata FINA 2019
i zostali zatwierdzeni przez FINA do uczestnictwa („miejsca z kryterium uniwersalności”).
Każdy z tych zawodników może być zgłoszony do jednej (1) konkurencji indywidualnej.
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NKO z zawodnikami, którzy uzyskali OQT / Czas „A” lub zostali wybrani przez FINA za uzyskanie
OST / Czasu „B”, jedynie jednej (1) płci mogą również zgłosić jednego (1) zawodnika przeciwnej
płci, który może uczestniczyć w jednej (1) konkurencji.
Jak określono w rozdziale C. Dopuszczalność Zawodników, tylko zawodnicy, którzy
uczestniczyli w 18. Mistrzostwach Świata FINA 2019 w Gwanju i którzy zostali zatwierdzeni
przez FINA do uczestnictwa są uprawnieni do miejsc z kryterium uniwersalności.
NKO musi złożyć wniosek o miejsca z kryterium uniwersalności do zatwierdzenia przez FINA
do 22 czerwca 2020. FINA potwierdzi miejsca z kryterium uniwersalności do 24 czerwca 2020.

E.

PROCES ZATWIERDZANIA KWOTY ZAWODNIKÓW

Na zakończenie okresu kwalifikacyjnego, FINA oszacuje liczbę zawodników, którzy uzyskali
OQT / Czas „A”, liczbę zawodników występujących tylko w sztafetach i liczbę zawodników
z kryterium uniwersalności. W celu wykorzystania całkowitej kwoty zawodników, FINA
następnie zaprosi zawodników, którzy uzyskali OST / Czas „B” i powiadomi NKO do 29 czerwca
2020. Narzędzie do śledzenia procesu online zostanie opublikowane na stronie FINA i będzie
pokazywać zawodników zakwalifikowanych do każdej konkurencji. FINA będzie również
starała się uzyskać potwierdzenie od NKO/FK dotyczące udziału zawodników z OQT.
NKO będą następnie musiały potwierdzić, czy chcą użyć miejsca na zaproszenia, jak opisano
w rozdziale G. Terminy Kwalifikacji.
Proces potwierdzenia dla NKO, których drużyny sztafetowe uzyskały klasyfikację lub które
otrzymały miejsca z kryterium uniwersalności można znaleźć w wyżej wymienionych
rozdziałach.

F.

RELOKACJA POZOSTAŁYCH MIEJSC Z KWOTY

RELOKACJA NIEOBSADZONYCH MIEJSC KWALIFIKACYJNYCH
Jeżeli miejsce z kwoty przydzielone drużynie sztafetowej nie zostanie potwierdzone przez NKO
do terminu wyznaczonego na potwierdzenia miejsc z kwoty lub zostanie odrzucone przez NKO,
miejsce z kwoty zostanie przyznane następnej drużynie w danej konkurencji sztafetowej
w Światowym Rankingu FINA na dzień 31 maja 2020.
Jeżeli miejsce indywidualne z kwoty zostanie odrzucone przez NKO, miejsce z kwoty zostanie
przyznane następnemu najwyżej rozstawionemu zawodnikowi w danej konkurencji
w Światowym Rankingu FINA na dzień 29 czerwca 2020.
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G.

TERMINY KWALIFIKACJI

Data
Grudzień 2018

Krok milowy
FINA potwierdzi standardy czasów kwalifikacyjnych dla
wszystkich konkurencji. Standardy zostaną przesłane do
wszystkich NKO/FK.
28 lutego 2019
Lista zawodów kwalifikacyjnych zostanie opracowana
i opublikowana na stronie www.fina.org
1 marca 2019 – 29 czerwca 2020 Okres na ustanowienie standardowych czasów
kwalifikacyjnych w konkurencjach indywidualnych
1 marca 2019 – 22 maja 2020
Okres na ustanowienie standardowych czasów
kwalifikacyjnych w konkurencjach sztafetowych
12-28 lipca 2019
18. Mistrzostwa Świata FINA 2019, Gwangju (KOR)
31 sierpnia 2019
FINA poinformuje NKO/FK o zakwalifikowanych
drużynach sztafetowych z 18. Mistrzostw Świata FINA
2019, Gwangju (KOR)
30 września 2019
NKO/FK muszą potwierdzić uczestnictwo swoich
zespołów sztafetowych zakwalifikowanych
z 18. Mistrzostw Świata FINA 2019, Gwangju (KOR)
19 maja 2020
Koniec okresu na ustanowienie standardowych czasów
kwalifikacyjnych w konkurencjach sztafetowych
22 maja 2020
FINA poinformuje NKO/FK o zakwalifikowanych
drużynach sztafetowych po okresie kwalifikacyjnym
29 maja 2020
NKO/FK muszą potwierdzić uczestnictwo swoich
zespołów sztafetowych
3 czerwca 2020
FINA relokuje nieużytą kwotę dla drużyn sztafetowych
19 czerwca 2020
NKO muszą potwierdzić do FINA zawodników
występujących tylko w sztafetach
21 czerwca 2020
Termin dla NKO na zgłoszenie do FINA wniosków
o miejsca z kryterium uniwersalności
21 czerwca 2020
Koniec okresu na ustanowienie standardowych czasów
kwalifikacyjnych w konkurencjach indywidualnych
22 czerwca 2020
FINA poinformuje NKO/FK o zawodnikach z OQT
i zaproszeniach zawodników z OST
23 czerwca 2020
FINA potwierdzi NKO przydział miejsc z kryterium
uniwersalności
26 czerwca 2020
NKO muszą potwierdzić do FINA użycie zawodników
z OQT oraz zaproszenia zawodników z OST
28 czerwca 2020
FINA realokuje nieużyte zaproszenia zawodników z OST
Do 6 lipca 2020
FINA realokuje wszystkie nieużyte miejsca z kwoty
FINA poinformuje Departament Zgłoszeń Sportowych
Tokio 2020 o wszystkich przyznanych miejscach z kwoty
6 lipca 2020
Termin zgłoszeń sportowych Tokio 2020
24 lipca – 9 sierpnia 2020
Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020
* Do ustalenia
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H.

STANDARDY CZASOWE KWALIFIKACJI

Poniższa tabela przedstawia Standardy Czasów Kwalifikacyjnych na Igrzyska Olimpijskie Tokio
2020 i będzie dostępna przed grudniem 2018.
Standardy zostały oparte na poniższych liczbach:
Standardy A: do ustalenia
Standardy B: do ustalenia
Mężczyzn

Kobiet

Olimpijski Czas
Kwalifikacji
(OQT / Czas „A”)
– 2 zgłoszenia

Olimpijski Czas
Selekcji
(OST / Czas „B”)
– 1 zgłoszenie

Olimpijski Czas
Kwalifikacji
(OQT / Czas „A”)
– 2 zgłoszenia

Olimpijski Czas
Selekcji
(OST / Czas „B”)
– 1 zgłoszenie

22.01

22.67

50m dowolnym

24.77

25.51

48.57

50.03

100m dowolnym

54.38

56.01

1:47.02

1:50.23

200m dowolnym

1:57.28

2:00.80

3:46.78

3:53.58

400m dowolnym

4:07.90

4:15.34

7:54.31

8:08.54

800m dowolnym

8:33.36

8:48.76

15:00.99

15:28.02

1500m dowolnym

16:32.04

17:01.80

53.85

55.47

100m grzbietowym

1:00.25

1:02.06

1:57.50

2:01.03

200m grzbietowym

2:10.39

2:14.30

59.93

1:01.73

100m klasycznym

1:07.07

1:09.08

2:10.35

2:14.26

200m klasycznym

2:25.52

2:29.89

51.96

53.52

100m motylkowym

57.92

59.66

1:56.48

1:59.97

200m motylkowym

2:08.43

2:12.28

1:59.67

2:03.26

200m zmiennym

2:12.56

2:16.54

4:15.84

4:21.46

400m zmiennym

4:38.53

4:46.89

19 marca 2018

Konkurencja

7

