Jocurile Olimpice RIO 2016
Rio de Janeiro, BRA
12-21 August 2016 (Atletism)

Sistemul de calificare și a standarde de participare
Sistemele de calificare aprobate pentru Jocurile Olimpice Rio 2016 publicate de IOC (Comitetul
Olimpic International) în aprilie 2014.
Calificarea atleților – probe individuale
Un atlet se poate califica într-unul din cele două moduri
• Obținerea standard de participare în perioada de calificare
• Sa fie invitat de către IAAF ca sportivul cel mai bine clasat la sfârșitul perioadei de calificare
pentru completarea locurile rămase in cote la probe, și respectând cota maximă pe NOC pe
proba. În acest scop, pentru fiecare proba în parte, IAAF va publica, la 12 iulie 2016,
"Lista cu clasamentul mondial IAAF pentru calificarea la Jocurile Olimpice cu sportivii
care au obținut cele mai bune performanțe în perioadele respective de calificare.
NB: Calificarea in 5000m, 10,000m și Alergări pe sosea (marș și maraton) vor fi impuse de
standardele de participare (și nu pe bază de invitație).
Locuri in cota pe proba
Proba
100m (dupa runda preliminara pentru atletii
necalificati)
200m
400m, 800m
1500m, 3000m obstacole
100mH, 110mG, 400mG
Probe de teren, Probe Combinate
5000m, 10,000m,
Maraton, Mars

Numar Tinta
56
56
48
45
40
32
Inscrieri impuse doar de standarde de
participare- fara invitatie pe clasament

Calificare la probe
• Toate performantele trebuie obținute în timpul competițiilor organizate sau autorizate de
IAAF, Asociații zonale sau Federații naționale în conformitate cu normele IAAF:





Rezultatele obținute la concursuri universitate sau școlare trebuie să fie certificate de
către Federația Naționala din țara în care a fost organizat concursul.
Performanțele obținute la concursuri mixte la probele de pista nu vor fi acceptate. În mod
excepțional, în conformitate cu regula 147 IAAF, performantele obținute în probele de
5000m și 10,000m pot fi acceptate în situația in care nu au fost atleți suficienți ale unui
sau ambelor sexe, participând pentru a justifica desfășurarea de curse distincte și nu a
existat nici o stimulare sau asistență acordată de un atlet (a) de un gen la un atlet (a) de
alt sex.
Performantele obținute cu ajutorul vântului nu vor fi acceptate.






Performanțele cronometrate manual în probele de 100m, 200m, 400m, 800m, 110m /
100m garduri, 400 m garduri și 4x100m nu vor fi acceptate.
Performantele obținute in sala pentru toate probele de teren de 200 m si mai lungi, vor fi
acceptate
Pentru probele de alergări de 200m si peste (incluzând si probele combinate
)performantele obținute pe peste neomologate nu vor fi acceptate.
Pentru probele de marș si performantele obținute pe pista (20.000m sau 50.000m)trebuie
acceptate

In cazul maratoanelor si marșurilor performantele pentru propunerea calificărilor pot fi obținute
pe o pista omologata de IAAF condusa in concordanta cu regulile IAAF.
In cazul probelor de marș, performantele obținute la probele de marș organizate de Competițiile
Internaționale definite in regulamentul IAAF, Regula 1.1(a), (b), (c), (d), (f), (g),sau (j) sunt
valabile pentru obținerea standardelor de participare se furnizează următoarele condiții respectate
(acolo unde este cazul):



Pista este ( va fi) măsurate de un măsurător certificat IAAF/AIMS Gradul „A” sau „B”
Măsurător International traseu Alergare pe sosea
un minim de 3 Judecători internaționali sau judecători in probele de marș care arbitrează
proba.

Performantele obținute la competiții internaționale definite la articolul 1.1 IAAF
(I), sau la concursuri naționale, sunt valabile pentru obținerea Standardelor de participare doar
în cazul în care Federația membra în cauză prezintă o anumită aplicație către IAAF. In scrisoarea
de aplicație indicând data, locația si programul pe probe al competiției, trebuie sa confirme ca
condițiile menționate mai sus vor fi respectate. Aplicațiile pentru 2015 care au fost deja depuse
pentru Campionatul Mondial de la Beijing nu trebuie să fie prezentate din nou și sunt listate pe
Site-ul IAAF. Aplicațiile pentru Competițiile „National Permit” care vor avea loc după 10 august
2015 (sfârșitul perioadei de calificare pentru Beijing 2015) și în 2016, să fie adăugate la lista de
oportunități de calificare, trebuie să fie prezentate IAAF-ului utilizând formularul de aplicație
pus la dispoziție înainte de desfășurarea cursei. Persoana de contact pentru orice chestiuni legate
de calificarea la cursele de marș este domnul Carlo De Angeli, Manager Senior Competiții
IAAF:carlo.de-angeli@iaaf.org
• Primii 20 alergători in cursele de Maraton Masculin si Maraton Feminin la Campionatele
Mondiale de la Beijing 2015 si primii 10 clasați la „IAAF Gold Label Marathones” in 2015 si
2016 ( ce au avut loc in perioada de calificare) se va considera ca si-ai obținut standardul de
participare.

Standarde de participare (aprobat de Consiliul IAAF în aprilie 2015)

Feminin
11.32
23.20
52.00
2:01.00
4:06.00
15:20.00
32:15.00
2:42:00
9:45.00
13.00
56.20
1.94
4.50
6.70
14.20
17.80
61.00
71.00
62.00
6200
1:35:00
------------------------

Proba
100m
200m
400m
800m
1500m
5000m
10,000m
Maraton
3000m obstacole
100m garduri/110m garduri
400m garduri
Inaltime
Prajina
Lungime
Triplusalt
Greutate
Disc
Ciocan
Sulita
Heptatlon/Decatlon
20km Mars
50 km Mars

Masculin
10.16
20.50
45.40
1:45.80
3:36.00
13:25.00
28:00.00
2:17:00
8:28.00
13.47
49.40
2.29
5.70
8.15
16.90
20.50
66.00
78.00
83.00
8100
1:24:00
4:03:00

Perioada de calificare
• 10,000m, Maraton, Mars și Probe combinate: 1 ianuarie 2015-11iulie 2016
• Toate celelalte probe: 1mai 2015 pana 11 iulie 2016.

