System kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro - 2016
Rozgrywane konkurencje :
Data
Indywidualnie

05.08 – 21.08.2016
w kategorii mężczyzn i kobiet

Liczba zawodników :
36 mężczyzn
36 kobiety
Ogólne Zasady Kwalifikacyjne:
1.
2.
3.

Kwalifikacje olimpijskie zdobywają zawodnicy imiennie.
Kraj może być reprezentowany maksymalnie przez dwie zawodniczki w kategorii kobiet oraz dwóch zawodników
w kategorii mężczyzn.
W przypadku uzyskania kwalifikacji przez większą liczbę niż 2 zawodników/zawodniczki z kraju, krajowa
federacja ma prawo wybrać reprezentację na Igrzyska Olimpijskie z grona zawodników zakwalifikowanych.

System kwalifikacyjny ( dla kobiet i mężczyzn ):
Rok

Zawody

Liczba
miejsc

Miejsce zawodów

Kryteria
kwalifikacji
( zajęte miejsca )

 Europa
 Azja
 Oceania
 Pan-Ameryka
 Afryka
Finał Pucharu Świata

8
5
1
5
1

20 -23.08
Bath/GBR

1-8

1

1

Mistrzostwa Świata

3

Mistrzostwa Świata

3

12-15.06
Mińsk/BLR
01-07.07
Berlin/GER
17-23.05
Moskwa/RUS

Ranking UIMP na dzień 01.06.2016

6

„Wild Card”
Reprezentant Gospodarza

2
1

Mistrzostwa Kontynentów

2015

2016

1-3
Pierwsi 3 (trzej)
zawodnicy w
klasyfikacji nie
mający kwalifikacji
olimpijskich
1–6
nie
zakwalifikowanych
zawodników

W przypadku uzyskania przez zawodnika ponownej kwalifikacji, zwiększa się liczba miejsc kwalifikacyjnych na podstawie
Rankingu UIPM na dzień 01.06.2016
Inne ważne terminy:
01.06.2016
15.06.2016
18.07.2016

UIPM ogłasza listę zawodników, którzy uzyskali kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie w Rio de
Janeiro.
Federacje krajowe potwierdzają udział zawodników startujących w Igrzyskach Olimpijskich.
Ostateczny termin zgłoszenia zawodników do Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro (PKOL)

W załączeniu szczegółowy regulamin kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich zatwierdzony przez
Międzynarodową Fedeację Pięcioboju Nowoczesnego (UIPM)

Regulamin wewnętrzny powoływania zawodników na Igrzyska Olimpijskie
w Rio de Janeiro w roku 2016
1.

Zgodnie z regulaminem międzynarodowym prawo startu w Igrzyskach Olimpijskich zawodnicy zdobywają
imiennie. W przypadku uzyskania kwalifikacji przez większą liczbę niż 2 zawodników/zawodniczki z kraju,
krajowa federacja ma prawo wybrać reprezentację na Igrzyska Olimpijskie z grona zawodników zakwalifikowanych.

2.

Reprezentacja na Igrzyska Olimpijskie zostanie wyłoniona z osób, które uzyskały kwalifikacje międzynarodowe.
Wszyscy ci zawodnicy powinni startować w Mistrzostwach Świata w roku 2016, które odbędą się w Moskwie w
dniach 17.05 – 23.05.2016

3.

Ostateczny skład zostanie zaproponowany przez trenera kadry i przedstawiony Zarządowi Polskiego Związku
Pięcioboju Nowoczesnego do zatwierdzenia do dnia 12.06.2016.

4.

Parametrami, które będą szczególnie brane pod uwagę to :




Aktualna forma zawodników oraz ich szanse na uzyskanie jak najlepszego wyniku na Igrzyskach
Olimpijskich w Rio de Janeiro.
Regularność osiągania wyników na poziomie światowym w imprezach międzynarodowych w roku
2016.
Skuteczność w sytuacjach niesprzyjających (zawody prestiżowe obciążone dużym stresem, start z
pozycji faworyta etc.)

W przypadku więcej niż 2 zawodników w kategorii, którzy uzyskają kwalifikację międzynarodową, Federacja Krajowa ma
prawo wybrania z zakwalifikowanych zawodników, 2-óch, którzy będą startowali na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de
Janeiro. W tym przypadku ustala się następujący – wewnętrzny - regulamin kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich 2016.
1.
2.

Pierwszy Reprezentant : zawodnik który uzyskał kwalifikację bezpośrednią (nie z rankingu) o ile
uplasował się na tych zawodach na miejscu 1-8, a w przypadku gdy wszyscy zawodnicy uzyskali
kwalifikację z Rankingu ten , który w rankingu olimpijskim zajmuje najwyższą lokatę.
Drugi reprezentant : zawodnik wskazany przez trenera kadry PZPNow. na podstawie wyników w roku
2016.

Umiejętność osiągania wyników na wybranych zawodach, szczególnie na Mistrzostwach Świata jest cechą, która
charakteryzuje bardzo dobrych zawodników. Drugim parametrem, szczególnie cenionym jest regularność uzyskiwania
wysokich wyników.
Te dwa parametry pozwalają na ustalenie (wyłonienie) reprezentacji, która ma największe szanse osiągnięcia najlepszych
wyników na takich zawodach, jak Igrzyska Olimpijskie. Klauzula, że trener który pracuje z reprezentacją 4 lata ustalając
program przygotowań do Igrzysk Olimpijskich i realizując ten program z zawodnikami Kadry Olimpijskiej proponuje, tych
którzy wg niego mają największe szanse osiągnięcia najwyższego wyniku jest stosowana w naszym Związku od wielu lat.
Należy dodać , że każde ustalenie reprezentacji jest poprzedzone dyskusją wśród trenerów pracujących z Kadrą Olimpijską
oraz dyskutowane i zatwierdzane przez Zarząd Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego.

