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XXXI Олимпијске Игре 2016 

Рио де Женеиро 

Пливање 
 

Обавештавамо Вас о неким прелиминарним информацијама у вези са Олимпијским 

Играма 2016. Информације у оригиналу можете погледати на интернет презентацији: 

http://www.fina.org/H2O/docs/events/rio2016/2014-07%20-%20Rio%202016%20-

%20Qualification%20System%20-%20FINAL%20-%20Swimming%20-%20EN.pdf 

Неке од важних информација су следеће: 

А. ДИСЦИПЛИНЕ (32) 

 

Мушке дисциплине (16) Женске дисциплине (16) 

50м краул 

100м краул 

200м краул 

400м краул 

1500м краул 

100м леђно 

200м леђно 

100м прсно 

200м прсно 

100м делфин 

200м делфин 

200м мешовито 

400м мешовито 

штафета 4x100м краул штафета 

4x200м краул 

штафета 4x100м мешовито 

 

50м краул 

100м краул 

200м краул 

400м краул 

800м краул 

100м леђно 

200м леђно 

100м прсно 

200м прсно 

100м делфин 

200м делфин 

200м мешовито 

400м мешовито 

штафета 4x100м краул 

штафета 4x200м краул 

штафета 4x100м мешовито 
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Б. КВОТЕ 

  

1. Укупан број спортиста пливача: 

 Квалификација По позиву Укупно 

Укупно 900* 

*Укупан број НОК који се пријаве за такмичење у пливању биће исти броју НОК који ће наступити 

2015 на Светском првенству које ће се одржати у Казању (Русија), под условом да сви такмичари 

испуњавају услове да наступе на ОИ.   

 2. Број спортиста по НОК  

 Квота по НОК Потребна квота по дисциплини 

Мушкарци Највише 26 пливача 
Највише 2 пливача по дисциплини 

Највише 1 тим штафете по дисциплини 

Жене Највише 26 пливачица 
Највише 2 пливача по дисциплини 

Највише 1 тим штафете по дисциплини 

 

*НОК/НС који немају ни једног пливача који се квалификовао или ни једну штафету која 

се квалификовала могу да пријаве највише два (2) пливача – једног (1) мушког и једног (1) 

женског (по позиву) у 1 дисциплини (видети део „По позиву“). 

3. Начин додељивања квота: 

Квота је додељена пливачу поименце у појединачним дисциплинама. 

Квота за штафету је додељена НОК - у. 

В. ПРАВО НАСТУПА  

Сви пливачи морају да испуњавају услове прописане Олимпијском повељом која је 

на снази укључујући, али није лимитирано, Правило 41 (Националност спортисте). 

Само они пливачи који су испунили услове прописане Олимпијском повељом могу 

да наступе на Олимпијским Играма. 

mailto:office@serbia-swim.org.rs
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Само пливачи који имају право наступа на званичним ФИНА такмичењима, у 

складу са ФИНА Правилима, имају право да наступе на Олимпијским Играма. 

Само пливачи који ће наступити на 16. ФИНА Светском првенству које ће се 

одржати 2015. године у Казању и којима је ФИНА одобрила наступ имају право на 

учествовање по Позиву. 

Г. НАЧИН КВАЛИФИКАЦИЈЕ 

Приоритет за места по квалификацијама на Олимпијским Играма имају (ФИНА 

Правило БЛ 9.3.6.4.2): 

1. Сви пливачи који су остварили Олимпијска квалификациона времена 

2. Пливачи чланови штафета 

3. По позиву 

4. Позвани пливачи који су остварили Б норму 

 

Појединачна квалификација 

Такмичења на којима могу да се испливају норме 

Такмичења на којима могу да се испливају норме 

Олимпијска А норма и Олимпијска Б норма  

За сваку дисциплину на Олимпијским Играма ФИНА Биро ће одредити 2 врсте 

квалификационих норми: А норму и Б норму, од којих ће Б норму бити лакше 

испливати. Норме се могу испливати на такмичењима која ће се одржати од 1. 

марта 2015. године до 3. јула 2016. године.  

ФИНА ће установити календар са одобреним такмичењима на којима могу да се 

испливају норме з појединачне дисциплине. Календар ће бити објављен на 

интернет презентацији најкасније 28. фебруара 2015 године. Календар ће 

укључивати ФИНА Светска првенства, Континентална првенства, Државна 

првенства, и остала такмичења одобрена од стране ФИНА. На свим одобреним 

такмичењима морају да суде ФИНА судије. Систем за мерење такође мора бити 

одобрен од стране ФИНА. Списак квалификаионих времена за сваку дисциплину 

одобриће ФИНА Биро у децембру о.г. 

 

Пливачи који остваре А норму 

Пливачи који остваре А норму у једној или више дисциплина аутоматски ће се 

квалификовати за наступ на Олимпијским Играма (у складу са делом Б, алинеја 2.) . 

mailto:office@serbia-swim.org.rs
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НОК може да пријави два (2) пливача по дисциплини, само уколико су оба пливача 

испливала А норму. 

Пливачи по позиву који су остварили Б норму 

По завршетку квалификационог периода ФИНА ће одредити број пливача који су 

остварили А норму, број пливача који наступају само у штафети и број места за по 

позиву. 

ФИНА ће потом позвати пливаче који су остварили Б норму све до попуњавања  

900 места. 

Места са пливачима са Б нормама ће бити распоређена по дисциплинама, у складу 

са местом на ФИНА светској ранг листи од 3. јула 2016. године. 

 

Додатни пливачи који су остварили Б норму могу бити позвани да наступе на ОИ 

како би се осигурало да сви НОК који ће бити заступљени на ФИНА Светском 

првенству које ће се одржати у Казању имају пливача на ОИ. 

 

НОК може да пријави само једног (1) пливача по дисциплини који је остварио Б 

норму. Пливачи који су позвани на основу Б норме могу да наступе само у 

дисциплинама за које их ФИНА позове. 

 

Квалификација штафета 

Такмичења на којима могу да се испливају норме 

Највише шеснаест (16) тимова могу да се квалификују у свакој дисциплини 

штафета, што чини укупно 96 штафетних тимова. 

 

Сваки НОК може да пријави само једну (1) штафету по дисциплини. 

 

ФИНА Светско првенство 

Првих 12 штафета који се пласирају у свакој дисциплини на 16. ФИНА Светском 

првенству у пливању које ће се одржати у Казању у 2015. години аутоматски ће се  

квалификовати за штафете на ОИ 2016. 

 

Најбрже време током квалификационог периода 

Преосталих четири (4) тимова по дисциплини биће тимови са најбржим временима 

према ФИНА Светкој ранг листи од 31. маја 2016. године који су остварени у 

квалификационом периоду на такмичењиам одобреним од стране ФИНА  у 

периоду од 1. марта 2015. до 31. маја 2016. године. 

 

Уколико неки од тимова, било са ФИНА Светског првенства 2015, Казањ или од 

преосталих четири тима са најбржим временима из било ког разлога не могу да 

mailto:office@serbia-swim.org.rs
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наступе, следећи најбржи тим са ФИНА ранг листе биће позван. 

 

Сви пливачи пријављени у индивидуалним дисциплинама могу да пливају у 

штафети, чак иако нису остварили Б норму у тој одговарајућој дисциплини за 

штафету. 

 

Сваки НОК може да пријави додатне пливаче само за штафете под условом да су 

остварили најмање Б норму у одговарајућој дисциплини. 

 

Примењиваће ње следећи принцип: 

 

o Једна (1) штафета                – два (2) додатна пливача 

o Две (2) штафете                   - четири (4) додатна пливача 

o Три (3) штафете                   – шест (6) додатних пливача 

o Четири (4) штафете             – осам (8) додатних пливача 

o Пет (5) штафета                   – десет (10) додатних пливача 

o Шест (6) штафета                - дванаест (12) додатних пливача 

 

Уколико НОК пријави пливаче само за штафете у одређеној дисциплини, ови 

пливачи морају да пливају или у квалификацијама или у финалима те штафете. 

 

НОК мора да потврди ФИНА-и учешће штафете која се квалификовала најкасније 

до 10. јуна 2016. године. 

 

НОК мора да потврди пливаче пријављене само за штафете ФИНА-и најкасније до 

1 јула 2016. 

    

 

Места По Позиву (пливачи који се нису квалификовали) 

НОК који нема пливаче који су испунили једну од прописаних норми могу да 

пријаве највише једног (1) пливача и једну (1) пливачицу под условом да су ти 

пливачи наступили на 16. ФИНА Светском првенству које ће се одржати у Казању, 

Русија и којима је ФИНА одобрила право наступа. Ови пливачи могу да буду 

пријављени у једној (1) индивидуалној дисциплини сваки. 

НОК који има пливаче који су оставрили норму (А или Б) у само једном полу, могу 

да пријаве пливача или пливачицу супротног пола који може да наступи у 1 

дисциплини. 

mailto:office@serbia-swim.org.rs
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НОК мора да поднесе захтеве за учешће По позиву ФИНА-и најкасније до 1. јула 

2016. године, ФИНА ће потврдити учешће по позиву НОК-у најкасније 3. јула 

2016. године. 

Д. ПРОЦЕДУРА ПОТВРДЕ МЕСТА ПО КВОТАМА 

 По завршетку квалификационог периода ФИНА ће утврдити број пливача који су 

остварили А норме, број пливача који ће наступити само у штафетама и број 

пливача По позиву. Како би попунили квоту ФИНА ће позвати пливаче који су 

остварили Б норму и о томе ће обавестити сваки НОК најкасније до 3. јула 2016. 

године. ФИНА ће потом тражити потврду учешћа од НОК /НФ за пливаче са 

испливаним нормама. 

НОК ће потом морати да потврди уколико не жели да искористи места по позиву.  

Преусмеравање неиспуњених места по квалификацијама 

Уколико намењено место за штафету није потврђено од стране НОК или је 

одбијено, биће преусмерено следећем рангираном тиму са ФИНА ранг листе од 31. 

маја 2016. године. 

Уколико је у питању индивидуална дисциплина, биће преусмерена на наредног 

пливача са ФИНА ранг листе од 3. јула 2016. 

Преусмеравање неиспуњених места по позову 

Неискориштена места упућена По позиву биће преусмерена на наредног пливача са 

ФИНА ранг листе од 3. јула 2016. 

 

Ђ. ВАЖНИ ДАТУМИ 

 

децембар 2014 ФИНА објављује норме 

28. 02. 2015 ФИНА објављује листу такмичења на којима могу да се 

испливају норме 

01.03.2015 - 01.07.2016. Квалификациони период за индивидуалне дисциплине 

01.03.2015 - 31.05.2016. Квалификациони период за штафете 

31.05.2016. Крај периода за испливавање норми за штафете 

mailto:office@serbia-swim.org.rs
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03.06.2016. ФИНА објављује списак квалификованих штафета 

10.06.2016. НОК потвђује наступ штафета 

15.06.2016. ФИНА преусмерава непотврђена места за штафете 

1.07.2016. НОК потврђује пливаче само за штафету 

03.07.2016. Крај квалификационог периода за индивидуалне 

дисциплине 

3.07.2016. НОК доставља пријаве по основу Позива 

4.07.2016. НОК потврђује наступ пливача са А и Б нормама 

5.07.2016. ФИНА потврђује потврђује НОК-у списак пливача По 

позиву  

5.07.2016. ФИНА преусмерава сва непотврђена места по квотама 

8.07.2016. НОК потврђује позиве за А и Б норме 

10.07.2016. ФИНА преусмерава непотврђена места пливача са Б 

нормама 

До 18.07.2016. ФИНА преусмерава сва непопуњена места  

18.07.2016. Рок за коначну пријаву  
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Е. КВАЛИФИКАЦИНЕ НОРМЕ Квалификациони период 01.03.2015-03.07.2016. 
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Штафете: 

 

 4x100 краул, 4x200 краул, 4x100 мешовито (М+Ж) 

 Једна (1) штафета по НС – максимум 16 тимова 

 

 

 

 

Напомена: 

НОК – национални Олимпијски Комитет 

НФ/НЦ – Национална Федерација / Национални Савез 
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