
QUALIFICATION SYSTEM – GAMES OF THE XXXI OLYMPIAD – RIO 2016 

UNION CYCLISTE INTERNATIONALE 

KOLARSTWO TOROWE 

A. WYŚCIGI (10) 

Konkurencje mężczyzn (5) Konkurencje kobiet (5) 

Keirin 
Omnium 
Sprint 
Wyścig drużynowy na dochodzenie 
Sprint drużynowy 

Keirin 
Omnium 
Sprint 
Wyścig drużynowy na dochodzenie 
Sprint drużynowy 

 

B. LICZBA MIEJSC 

1. Łączna liczba miejsc w kolarstwie torowym 

 Miejsca kwalifikacyjne Miejsca dla 
kraju-

gospodarza 

Zaproszenia Przyznane 
przez Komisję 
Trójstronną 

Łącznie 

Mężczyźni 99 0 0* 99 

Kobiety 90 0 0* 90 

Łącznie 189 0 0* 189 
*szczegóły dotyczące tych miejsc znajdują się w dziale „Ścieżka Kwalifikacyjna – Zaproszenia Przyznawane przez 

Komisję Trójstronną” 

 

2. Maksymalna liczba zawodników na NKOl 

 

 Liczba 
zawodników 

na NKOl 

Liczba miejsc na daną konkurencję 

Mężczyźni 8*  Maksymalnie dwóch (2) zawodników w 
sprincie indywidualnym i keirinie 

 Maksymalnie jeden (1) zawodnik w 
omnium 

 Maksymalnie jedna (1) drużyna 
składająca się z czterech (4) zawodników 
do wyścigu drużynowego na 
dochodzenie 

 Maksymalnie jedna (1) drużyna 
składająca się z trzech (3)zawodników w 
sprincie drużynowym   

Kobiety 7*  Maksymalnie dwie (2) zawodniczki w 
sprincie indywidualnym i keirinie 

 Maksymalnie jedna (1) zawodniczka w 
omnium 

 Maksymalnie jedna (1) drużyna 
składająca się z czterech (4) 
zawodniczek do wyścigu drużynowego 



na dochodzenie 

 Maksymalnie jedna (1) drużyna 
składająca się z dwóch (2)zawodniczek 
w sprincie drużynowym   

Łącznie 15*  
*Maksymalnie jedno (1) dodatkowe miejsce dla zawodnika i jedno (1) dodatkowe miejsce dla zawodniczki na NKOl jest 

możliwe do otrzymania, w przypadku wywalczenia kwalifikacji w innych kolarskich konkurencjach olimpijskich (kolarstwo 

szosowe, górskie lub MTB), przestrzegając jednocześnie pkt. C. Kwalifikacje Zawodnika. Łączna liczba miejsc przypadająca 

wtedy na jeden kraj może wynieść 17 – 9 w przypadku mężczyzn i 8 w przypadku kobiet.  

Każdy zawodnik, który się zakwalifikował i został włączony do kadry przez swój NKOl w jednej z 

pozostałych konkurencji kolarskich (BMX, kolarstwo górskie, kolarstwo szosowe), może zostać 

zgłoszony również do uczestnictwa w zawodach torowych, zakładając, że dany kraj wywalczył miejsce 

w danej konkurencji torowej, w której zawodnik miałby startować, że liczba zawodników 

przypadająca na NKOl i na dany wyścig nie została przekroczona i że zawodnik spełnia wymagania 

dotyczące udziału w igrzyskach olimpijskich.  

 

3. Sposób przydziału miejsc 

Liczba miejsc przydzielona jest Narodowym Komitetom Olimpijskim  

C. KWALIFIKACJE ZAWODNIKA 

Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać zasad aktualnej Karty Olimpijskiej, włączając (ale nie 

ograniczając jej do) przepis nr. 41 („Narodowość Uczestnika”). Tylko ci zawodnicy, którzy 

przestrzegają zasad zawartych w Karcie Olimpijskiej mogą uczestniczyć w igrzyskach.  

Wymagania dotyczące wieku 

Wszyscy zawodnicy startujący w Igrzyskach Olimpijskich Rio de Janeiro 2016 muszą być urodzeni w 

dniu lub przed 31 grudnia 1998 roku. 

Dodatkowe wymagania Międzynarodowej Federacji (IF) 

By móc wystartować w Igrzyskach Olimpijskich Rio 2016, wszyscy sportowcy muszą: 

- posiadać aktualną licencję UCI, wydaną przez Krajową Federację 

- posiadać przynajmniej 10 (ostateczna wartość zostanie podana w czerwcu 2014 roku) punktów w 

finalnym Olimpijskim Rankingu UCI 2014-2016 

D. ŚCIEŻKA KWALIFIKACYJNA 

MIEJSCA KWALIFIKACYJNE 

Imprezy kwalifikacyjne są podane według hierarchii w systemie kwalifikacji 

 

 



MĘŻCZYŹNI 

Liczba 
miejsc 

Impreza kwalifikacyjna 

99 Torowy Ranking Olimpijski UCI 2014-2016 
 
Ranking Olimpijski UCI 2014-2016 obejmuje wyniki najlepszych zawodników z poszczególnych 
krajów. Liczba zawodników z danego kraju, których wyniki są wliczane do tego rankingu, jest 
równa maksymalnej liczbie zawodników, dopuszczonej do rywalizacji w danej konkurencji, z 
jednego kraju (wg regulacji UCI).  
 
Ranking Olimpijski UCI 2014-2016 obejmuje wyniki dwóch ostatnich edycji mistrzostw 
kontynentalnych, wszystkich zawodów wchodzących w skład Pucharu Świata z sezonu 2014-2015 
i 2015-2016 oraz mistrzostw świata z 2015 i 2016 roku.   
 
Kwalifikacje dla 99 zawodników zostaną przyznane w oparciu o Ranking Olimpijski UCI 2014-
2016, zgodnie z poniższymi tabelami.  
 
Maksymalna liczba miejsc na dany wyścig 

 Sprint 
drużynowy 

Sprint Keirin  Wyścig 
drużynowy 

Omnium 

Miejsca (99 
zawodników) 

9 drużyn- 
(27 
zawodników) 

9 
zawodników 

9 
zawodników 

9 drużyn (36 
zawodników) 

18 
zawodników 

  
Do sprintu drużynowego: Kwalifikacje dla 3-osobowych drużyn otrzyma 9 najlepszych krajów z 
Rankingu Olimpijskiego UCI 2014-2016, przy zachowaniu maksymalnej liczbę miejsc (drużyn) 
przypadającą na kontynent (tabela poniżej). 
 
Do sprintu indywidualnego i keirinu: 9 najwyżej sklasyfikowanych kolarzy w Rankingu Olimpijskim 
UCI 2014-2016, z krajów, które nie zdobyły kwalifikacji w sprincie drużynowym, zdobędzie jedno 
(1) miejsce dla swojego NKOl, przy zachowaniu maksymalnej liczby dwóch (2) miejsc na NKOl na 
każdą z konkurencji oraz przy zachowaniu maksymalnej liczby miejsc przypadającej na kontynent 
(tabela poniżej). 
 
Kraj, który wywalczył kwalifikację w sprincie drużynowym, ma prawo wystawić dwóch (2) 
zawodników w sprincie indywidualnym i keirinie, jeśli spełnione zostaną kryteria: 
- wybrani zawodnicy muszą wcześniej się zakwalifikować i być zgłoszeni do innej kolarskiej 
dyscypliny i/lub konkurencji. 
- wybrani zawodnicy muszą spełniać kryteria do udziału w igrzyskach w kolarstwie torowym 
- zachowane muszą być wszelkie limity dotyczące maksymalnej liczby miejsc na dany kraj i daną 
konkurencję 
 
Łącznie maksymalna liczba uczestników w sprincie indywidualnym i keirinie może z tego względu 
wynieść maksymalnie 27.  
 
Do wyścigu drużynowego na dochodzenie:  9 najwyżej sklasyfikowanych krajów w Rankingu 
Olimpijskim UCI 2014-2016 otrzyma jedno (1) miejsce dla 4-osobowej drużyny, przy zachowaniu 
maksymalnej liczby miejsc przypadającej na kontynent (tabela poniżej).  
 
Do omnium: 18 najwyżej sklasyfikowanych krajów w Rankingu Olimpijskim UCI 2014-2016 
otrzyma jedno (1) miejsce, przy zachowaniu maksymalnej liczby miejsc przypadającej na 



kontynent (tabela poniżej). 
 
Maksymalna liczba krajów, które mogą zdobyć kwalifikacje z danego kontynentu: 

 Sprint 
drużynowy 

Sprint Keirin  Wyścig 
drużynowy 

Omnium 

Europa 5 5 5 6 8 

Ameryka 2 2 3 2 6 

Azja 2 2 2 2 5 

Oceania 2 1 1 2 2 

Afryka 1 1 1 1 1 

 
Powyższa tabela przedstawia maksymalną liczbę miejsc dla poszczególnych kontynentów. Jeśli 
dany kontynent przekroczy maksymalną liczbę miejsc, kwalifikację otrzyma kolejny najwyżej 
sklasyfikowany kraj w Rankingu Olimpijskim UCI 2014-2016 z innego kontynentu, który nie 
wypełnił limitu.  
 

 

KOBIETY 

Liczba 
miejsc 

Impreza kwalifikacyjna 

90 Ranking Olimpijski UCI 2014-2016 
 
Ranking Olimpijski UCI 2014-2016 będzie podstawą do przyznania 90 miejsc dla zawodniczek, 
zgodnie z poniższymi limitami ze względu na konkurencje oraz kontynent.  
 
Maksymalna liczba miejsc na dany wyścig 

 Sprint 
drużynowy 

Sprint Keirin  Wyścig 
drużynowy 

Omnium 

Miejsca (90 
zawodniczek) 

9 drużyn- 
(18 
zawodniczek) 

9 
zawodniczek 

9 
zawodniczek 

9 drużyn (36 
zawodników) 

18 
zawodników 

  
Do sprintu drużynowego: Kwalifikacje dla 2-osobowych drużyn otrzyma 9 najlepszych krajów z 
Rankingu Olimpijskiego UCI 2014-2016, przy zachowaniu maksymalnej liczby miejsc (drużyn) 
przypadającą na kontynent (tabela poniżej). 
 
Do sprintu indywidualnego i keirinu: 9 najwyżej sklasyfikowanych zawodniczek w Rankingu 
Olimpijskim UCI 2014-2016, z krajów, które nie zdobyły kwalifikacji w sprincie drużynowym, 
zdobędzie jedno (1) miejsce dla swojego NKOl, przy zachowaniu maksymalnej liczby dwóch (2) 
miejsc na NKOl na każdą z konkurencji oraz przy zachowaniu maksymalnej liczby miejsc 
przypadającej na kontynent (tabela poniżej),  
 
Kraj, który wywalczył kwalifikację w sprincie drużynowym, ma prawo wystawić dwie (2) 
zawodniczki w sprincie indywidualnym i keirinie, jeśli spełnione zostaną kryteria: 
- wybrane zawodniczki muszą wcześniej się zakwalifikować i być zgłoszone do innej kolarskiej 
dyscypliny i/lub konkurencji. 
- wybrane zawodniczki muszą spełniać kryteria do udziału w igrzyskach w kolarstwie torowym 
- zachowane muszą być wszelkie limity dotyczące maksymalnej liczby miejsc na dany kraj i daną 
konkurencję 



 
Łącznie maksymalna liczba uczestniczek w sprincie indywidualnym i keirinie może z tego względu 
wynieść maksymalnie 27.  
 
Do wyścigu drużynowego na dochodzenie:  9 najwyżej sklasyfikowanych krajów w Rankingu 
Olimpijskim UCI 2014-2016 otrzyma jedno (1) miejsce dla 4-osobowej drużyny, przy zachowaniu 
maksymalnej liczby miejsc przypadającej na kontynent (tabela poniżej).  
 
Do omnium: 18 najwyżej sklasyfikowanych krajów w Rankingu Olimpijskim UCI 2014-2016 otrzyma 
jedno (1) miejsce, przy zachowaniu maksymalnej liczby miejsc przypadającej na kontynent (tabela 
poniżej). 
 
 
 
Maksymalna liczba krajów, które mogą zdobyć kwalifikacje z danego kontynentu: 

 Sprint 
drużynowy 

Sprint Keirin  Wyścig 
drużynowy 

Omnium 

Europa 5 5 5 6 8 

Ameryka 2 2 2 2 5 

Azja 2 2 2 2 5 

Oceania 2 1 1 2 2 

Afryka 1 1 1 1 1 

 
Powyższa tabela przedstawia maksymalną liczbę miejsc dla poszczególnych kontynentów. Jeśli 
dany kontynent przekroczy maksymalną liczbę miejsc, kwalifikację otrzyma kolejny najwyżej 
sklasyfikowany kraj w Rankingu Olimpijskim UCI 2014-2016 z innego kontynentu, który nie 
wypełnił limitu.  
 

 

MIEJSCA DLA KRAJU-GOSPODARZA 

W przypadku kolarstwa torowego, na igrzyska w Rio de Janeiro nie są automatycznie przyznawane 

miejsca dla kraju-gospodarza  

ZAPROSZENIA PRZYZNAWANE PRZEZ KOMISJĘ TRÓJSTRONNĄ 

15 października 2015 roku Międzynarodowy Komitet Olimpijski zaprosi Narodowe Komitety 

Olimpijskie do składania wniosków o Przyznanie Zaproszenia przez Komisję Trójstronną. Data 

końcowa składania wniosków to 15 stycznia 2016 roku.  

W kolarstwie torowym Komisja Trójstronna nie będzie bezpośrednio przyznawać miejsc. Miejsca 

mogą być zaproponowane Narodowym Komitetom Olimpijskim w ramach rozdysponowania 

niewykorzystanych wolnych miejsc, po tym, gdy zakończy się wstępny etap przyznawania miejsc. 

Procedura jest opisana w paragrafie F. Rozdysponowanie wolnych miejsc kwalifikacyjnych  

Trójstronna Komisja potwierdzi na piśmie, przyznanie miejsc danemu Narodowemu Komitetowi 

Olimpijskiemu po zakończeniu okresu kwalifikacyjnego dla danej dyscypliny.  



Szczegóły dotyczące Zaproszeń Przyznawanych przez Komisję Trójstronną znajdują się w dokumencie  

“Games of the XXXI Olympiad, Rio 2016 - Olympic Games Tripartite Commission Invitation Places - 

Allocation Procedure and Regulations”. 

E. PROCES POTWIERDZENIA MIEJSC 

 

Po każdych zawodach, których wyniki są zaliczane do Rankingu Olimpijskiego 2014-2016 

Międzynarodowa Unia Kolarska będzie publikować wyniki tych zawodów oraz aktualny 

ranking na swojej stronie internetowej 

(http://www.uci.ch/includes/asp/getTarget.asp?type=p&id=MTYzNDA&LangId=1). 29 lutego 

2016 roku zostanie opublikowany finałowy Ranking Olimpijski UCI i do 7 marca UCI 

poinformuje Narodowe Komitety Olimpijskie/Krajowe Federacje o przyznanych miejscach. 

Narodowy Komitet Olimpijski będzie miał 14 dni od tej daty, by potwierdzić UCI, czy zamierza 

wykorzystać wszystkie przyznane miejsca, zgodnie z paragrafem H. Harmonogram 

Kwalifikacji.  

 

F. ROZDYSPONOWANIE WOLNYCH MIEJSC KWALIFIKACYJNYCH   

Jeśli wykorzystanie przyznanych miejsc zostanie odrzucone przez Narodowy Komitet Olimpijski 

lub zostanie potwierdzone po ostatecznym terminie, miejsca zostaną przyznane przez Komisję 

Trójstronną.  

Jeśli Komisja Trójstronna nie będzie w stanie rozdysponować niewykorzystanych miejsc, miejsca 

te zostaną przyznane kolejnemu najwyżej sklasyfikowanemu krajowi w Rankingu Olimpijskim w 

danej konkurencji, z tego samego kontynentu, przy zachowaniu maksymalnej liczby miejsc 

przypadającej na daną konkurencję. Jeśli ten kontynent osiągnął już limit miejsc, miejsce otrzyma 

kolejny najwyżej sklasyfikowany kraj w Rankingu Olimpijskim z innego kontynentu.  

Jeśli w tym przypadku wykorzystanie przyznanego miejsca zostanie odrzucona przez Narodowy 

Komitet Olimpijski lub zostanie potwierdzona po ostatecznym terminie, miejsca zostaną 

przyznane kolejnemu najwyżej sklasyfikowanemu krajowi w Rankingu Olimpijskim, z tego samego 

kontynentu przy zachowaniu maksymalnej liczby miejsc przypadającej na daną konkurencję.  

Jeśli w tym procesie, na tym etapie żaden NKOl nie jest w stanie przyjąć i potwierdzić kwalifikacji, 

miejsce zostanie przyznane krajowi, którego zawodnik jest kolejnym najwyżej sklasyfikowanym 

kolarzem w danej konkurencji, w finalnym rankingu indywidualnym UCI 2015-2016, przy 

zachowaniu maksymalnej liczby miejsc przypadających na daną konkurencję.  

G. ZASADY OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAWODNIKÓW REZERWOWYCH 

ZAWODNICY REZERWOWI 

Zawodnicy rezerwowi to zawodnicy z akredytacją Aa, którzy zostali zgłoszeni przez swój 

Narodowy Komitet Olimpijski, do konkretnej konkurencji, do którego dany kraj zdobył 

kwalifikacje, a zawodnik spełnił wszelkie wymagane kryteria. Rezerwowi mogą zastąpić 

zgłoszonego zawodnika także z innej dyscypliny kolarskiej (również kolarstwa torowego, MTB lub 

też BMX), do dnia ostatecznego potwierdzenia składu na dany wyścig.  

http://www.worldarchery.org/Portals/1/Documents/Olympics/OG/2016_Rio/16_OG_Rio_Tripartite_Commission_Invitation_Places--Allocation%20Procedure_EN.pdf
http://www.worldarchery.org/Portals/1/Documents/Olympics/OG/2016_Rio/16_OG_Rio_Tripartite_Commission_Invitation_Places--Allocation%20Procedure_EN.pdf
http://www.uci.ch/includes/asp/getTarget.asp?type=p&id=MTYzNDA&LangId=1


ZAWODNICY ALTERNATYWNI P 

Zawodnicy alternatywni P to zawodnicy „nierywalizujący” (non-competing) i ich liczba nie jest 

wliczana w liczbę zawodników opisaną w paragrafie B. Liczba miejsc. Więcej szczegółów 

dotyczących ich uprawnień i ich liczby, znajduje się w przewodniku „Accreditation at the Olympic 

Games – Users Guide”. Zawodnicy alternatywni P, mogą stać się zawodnikami „rywalizującymi” 

tylko wtedy, gdy spełnią warunki opisane w “IOC/Rio 2016 Late Athlete Replacement Policy”.  

Kwalifikacje 

Zawodnicy alternatywni P muszą spełniać te same wymogi, które muszą spełniać zawodnicy 

rywalizujący, które są opisane w paragrafie C. Kwalifikacje zawodników.  

Liczba miejsc 

Każda zakwalifikowana drużyna ma prawo do jednego (1) zawodnika alternatywnego P.  

Ostateczny termin do poinformowania o zamianie zawodnika na zawodnika alternatywnego P, ma 

miejsce w dniu potwierdzenia składu drużyn zgodnie z regulacjami UCI (artykuł 3.2.079 i 3.2.149). 

H. HARMONOGRAM KWALIFIKACJI 

Data Wydarzenie 

15 lipca 2014- 
28 lutego 2016 

Ranking Olimpijski UCI 2014-2016 

TBD*  
TBD*  
TBD*  
TBD*  
TBD*  
TBD*  
TBD*  
TBD*  
24-28 lutego 2016 

2015 & 2016 Kontynentalne Mistrzostwa Afryki, (TBD*)  
2015 & 2016 Kontynentalne Mistrzostwa Ameryki, (TBD*)  
2015 & 2016 Kontynentalne Mistrzostwa Azji, (TBD*)  
2015 & 2016 Kontynentalne Mistrzostwa Europy, (TBD*)  
2015 & 2016 Kontynentalne Mistrzostwa Oceanii, (TBD*)  
2014-2015 UCI Track Cycling World Cup – Puchary Świata (TBD*)  
2015-2016 UCI Track Cycling World Cup – Puchary Świata (TBD*)  
2015 UCI Track Cycling World Championships – mistrzostwa świata (TBD*)  
2016 UCI Track Cycling World Championships - mistrzostwa świata (London) 

15 stycznia 2016 Ostatni dzień na złożenie wniosku o Przyznanie Zaproszenia przez Komisję 
Trójstronną 

29 lutego 2016 Publikacja finałowego Rankingu Olimpijskiego UCI 2014-2016 

7 marca 2016 Ostatni dzień, do którego UCI musi potwierdzić Narodowym Komitetom 
Olimpijskim i Federacjom Kolarskim liczbę zdobytych miejsc 

21 marca 2016 Ostatni dzień, do którego Narodowe Komitety Olimpijskie muszą potwierdzić 
Międzynarodowej Unii Kolarskiej wykorzystanie zdobytych miejsc 

4 kwietnia 2016 UCI dokona rozdysponowania niewykorzystanych miejsc 

18 lipca 2016 Ostatni dzień zgłaszania zawodników do igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro 
2016 

*TBD-data I miejsce zostanie ustalone w późniejszym terminie 

 

 

 



 


