Criterii de calificare la Rio 2016 în probele de osea fond i contratimp individual
Calificarea la Jocurile Olimpice Rio de Janeiro 2016 se va face în baza poziției din clasamentul UCI
pe națiuni, atât la nivel World Tour, cât și la nivel Continental Tour.
Masculin osea fond: maximum 5 sportivi/națiune
Număr total de 142 de locuri, după cum urmează:
1. 65 locuri din clasamentul World Tour în anul calendaristic 2015
o Locul 1 – 5, câte 5 sportivi/națiune, total 25 de sportivi
o Locul 6 – 15, câte 4 sportivi/națiune, total 20 de sportivi
2. 38 locuri din clasament Europe Tour în anul calendaristic 2015
o Locul 1 – 6, câte 3 sportivi/națiune, total 18 sportivi
o Locul 7 – 16, câte 2 sportivi/națiune, total 20 de sportivi
3. 9 locuri din Africa Tour
4. 13 locuri din America Tour
5. 9 locuri din Asia Tour
6. 2 locuri din Oceania Tour
7. 6 locuri pentru țările evidențiate în Campionatele Continentale Asia, Africa și America
Masculin osea contratimp: maximum 2 sportivi/națiune
Număr total de 40 locuri, după cum urmează:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

15 locuri pentru primele 15 națiuni în World Tour - 1 sportiv/națiune
6 locuri pentru primele 6 națiuni în Europe Tour - 1 sportiv/națiune
2 locuri pentru primele 2 națiuni în Africa Tour - 1 sportiv/națiune
4 locuri pentru primele 4 națiuni în America Tour - 1 sportiv/națiune
2 locuri pentru primele 2 națiuni în Asia Tour - 1 sportiv/națiune
1 loc pentru Oceania Tour
10 locuri națiunilor care vor clasa un sportiv în primii 10 sportivi clasați la Campionatele
Mondiale de contratimp din 2015.

Feminin osea fond: maximum 4 sportive/națiune
Număr total de 65 locuri după cum urmează:
1. 62 locuri din clasamentul World Tour la data de 31/05/2016
 Locul 1 – 5, câte 4 sportive/națiune = 20 sportive
 Locul 6 – 13, câte 3 sportive/națiune = 24 sportive
 Locul 14 – 22, câte 2 sportive/națiune = 18 sportive
2. 3 locuri pentru țările evidențiate în Campionatele Continentale Asia, Africa și America
Feminin osea contratimp: maximum 2 sportive/națiune
Număr total de 25 locuri după cum urmează:

1.
15 locuri pentru primele 15 națiuni în World Tour la data de 31/05/2016, cu câte un loc 1
loc/națiune
2.
10 locuri națiunilor care vor clasa o sportivă în primele 10 la Campionatele Mondiale de
contratimp din 2015.
ara-gazdă are garantat două (2) locuri în probele de osea masculin, respectiv feminin.
Sistemul de calificare la Jocurile Olimpice Rio 2016 în original
Condi iile de bază pentru a fi selec iona i pentru Jocurile Olimpice Rio de Janeiro 2016 sunt:
•
să fie născuți înainte de 31 Decembrie 1997
•
să fie posesorii unei licențe UCI valide emise de federația națională de ciclism
Termene-limită pentru calificarea la Jocurile Olimpice Rio de Janeiro 2016:








1 ianuarie 2016 – Publicarea clasamentului World Tour, Europa, Africa, America, Asia,
Oceania Tour, Masculin
15 ianuarie 2016 - Confirmarea Comitetelor Olimpice Naționale a locurilor însușite
1 februarie 2016 - Confirmarea Comitetelor Olimpice Naționale a folosirii locurilor
1 iunie 2016 - Clasament World Tour, Europa, Africa, America, Asia, Oceania Tour,
Feminin/Confirmarea Comitetelor Olimpice Naționale a locurilor însușite
15 iunie 2016 - Confirmarea Comitetelor Olimpice Naționale a folosirii locurilor, categoria
feminină
7-17 iulie 2016 - Realocarea locurilor nefolosite
18 iulie 2016 – Termenul-limită pentru înscrieri la Rio 2016

Sistemul de selec ie aplicat cicli tilor români pentru participarea la Jocurile Olimpice


Un ciclist român este eligibil să fie selecționat pentru Jocurile Olimpice doar dacă are o
licență validă emisă de Federația Română de Ciclism și a obținut puncte care se iau în
considerare în clasamentul UCI de calificare la Jocurile Olimpice. Lista cu cicliștii români
licențiați poate fi consultată aici.



În cazul probei de fond, se vor lua în considerare toți cicliștii care au punctat, pe când în
cazul probei de contratimp se vor lua în considerate doar cicliștii care au realizat rezultate
bune în cadrul acestei probe.



Se întocmește un clasament cu cicliștii români care au obținut puncte de calificare la
Jocurile Olimpice pentru fiecare disciplină, în ordine descrescătoare a numărului de puncte
(cel care are cele mai multe ocupă primul loc).



Criteriul fundamental de selecție îl reprezintă numărul de puncte obținute de fiecare
sportiv de-a lungul perioadei de calificare pentru fiecare disciplină. Locurile disponibile
pentru România vor fi ocupate de către cicliștii români care au obținut cele mai multe puncte
de calificare la Jocurile Olimpice. În cazul în care între selecționatul cu cele mai puține
puncte și următorul ciclist neselecționat există o diferență de puncte mai mică sau egală cu
10% din totalul punctelor aparținând primului dintre aceștia doi, atunci se trece la următorul
criteriu de selecție. (Ex.: dacă sportivul selecționat care are cele mai puține puncte dintre cei
selecționați are, ipotetic, 100 de puncte, iar următorul sportiv ca număr de puncte are,
ipotetic, 89, atunci nu se trece la criteriul de departajare. Dacă acesta din urmă are însă,

ipotetic, 90 de puncte, deci se încadrează de marja de 10% amintită mai sus, se trece la
criteriul de departajare.)


Criteriul de departajare pentru selecția privind Jocurile Olimpice îl reprezintă numărul
de clasări al respectivilor doi sportivi în primele 5 locuri (inclusiv) ale competițiilor UCI
unde au participat și au obținut puncte de calificare la Jocurile Olimpice. Dintre cei doi
cicliști, prioritate va avea cel cu cele mai multe clasări în primii 5 la respectivele competiții
din respectivul ciclu olimpic. Dacă niciunul dintre cei doi nu s-a clasat vreodată în primele 5
locuri, atunci se consideră primele 10 locuri (inclusiv). În caz de egalitate în cadrul acestui
criteriu de departajare, se va considera ca decisiv numărul de puncte obținute de către cei
doi în cadrul respectivelor clasări în primii 5 (sau în primii 10, dacă situația o impune),
urmând a fi selecționat ciclistul cu cele mai multe puncte dintre aceștia.



Numai în eventualitatea apariției unui caz de forță majoră (deces, accidentare, imposibilitate
fizică de participare etc), Federația Română de Ciclism își rezervă dreptul de a înlocui
respectivul sportiv cu primul sportiv neselecționat din clasamentul cu cicliștii români care
au obținut puncte de calificare la Jocurile Olimpice.

