
       

Criterii de calificare la Rio 2016 în proba de mountain bike cross-country  

Calificarea la Jocurile Olimpice Rio de Janeiro 2016 se va face în baza poziției din 
clasamentul UCI pe națiuni aferent din datele de 25 mai 2015 și 25 mai 2016. Clasamentul 
aferent datei de 25 mai 2015 se bazează pe rezultatele obținute între 25 mai 2014 și 24 mai 
2015, pe când clasamentul aferent datei de 25 mai 2016 se bazează pe rezultatele obținute 
între 25 mai 2015 și 25 mai 2016. 

Clasamentul UCI pe națiuni se stabilește adunând punctele celor mai bine clasați 3 (trei) 
sportivi din partea fiecărui Comitet Olimpic Național în ierarhia individuală pe puncte a UCI, 
formatul olimpic. Comitetele Olimpice Naționale cu un singur sau doi sportivi vor fi de 
asemenea incluse în clasamentul UCI pe națiuni. 

Proba de mountain bike cross-country masculin: maximum 3 sportivi/națiune 

Număr total de 49 de locuri, după cum urmează: 

 41 de locuri conform clasamentului UCI pe națiuni 

o Locul 1 – 5, câte 3 sportivi/națiune, total 15 sportivi 
o Locul 6 – 13, câte 2 sportivi/națiune, total 16 sportivi 
o Locul 14 – 23, câte 1 sportiv/națiune, total 10 sportivi 
o În caz de egalitate între națiuni, națiunea a cărei sportiv este cel mai bine clasat 

în ierarhia individuală primește locul 
 

 8 locuri conform campionatelor continentale, cu excepția Europei 
 

o Locurile 1 și 2, câte un sportiv pentru fiecare națiune 
o Se aplică doar campionatelor continentale din Africa, Asia, America și 

Oceania, doar în cazul în care respectivelor națiuni nu li s-a desemnat vreun 
loc în urma clasamentului UCI pe națiuni 

 
Proba de mountain bike cross-country feminin: maximum 2 (două) sportive/națiune 

Număr total de 29 de locuri, după cum urmează: 

 25 de locuri conform clasamentului UCI pe națiuni 

o Locul 1 – 8, câte 2 (două) sportive/națiune, total 16 sportive 
o Locul 9 – 17, câte 1 sportivă/națiune, total 9 sportive 
o În caz de egalitate între națiuni, națiunea a cărei sportivă este cel mai bine 

clasată în ierarhia individuală primește locul 
 

 4 locuri conform campionatelor continentale, cu excepția Europei 
 

o Locul 1 la respectivul campionat, câte un sportiv pentru fiecare națiune 



o Se aplică doar campionatelor continentale din Africa, Asia, America și 
Oceania, doar în cazul în care respectivelor națiuni nu li s-a desemnat vreun 
loc în urma clasamentului UCI pe națiuni. Dacă națiunea are deja un loc 
asigurat prin intermediul clasamentului pe națiuni, atunci următoarea națiune 
cel mai bine clasată primește locul. 

 
ara-gazdă are garantat câte un loc în proba de mountain bike cross-country 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: 

o să fie născuți înainte de 31 Decembrie 1997 
o să fie posesorii unei licențe UCI valide emise de federația națională de ciclism 

 

Termene-limită pentru calificarea la Jocurile Olimpice Rio de Janeiro 2016: 
 

o 25 mai 2014-24 mai 2016 – perioada de strângere a punctelor pentru clasamentul 
olimpic UCI 

o 25 mai 2014-24 mai 2015 – întocmirea clasamentului UCI pe națiuni aferent datei de 
25 mai 2015 

o 25 mai 2015-24 mai 2016 - întocmirea clasamentului UCI pe națiuni aferent datei de 
25 mai 2016 

o 2015 – comunicarea rezultatelor campionatelor continentale pentru Africa, America, 
Asia și Oceania, în funcție de data desfășurării respectivelor competiții 

o 15 ianuarie 2016 – data limită de depunere a solicitărilor de ocupare a locurilor 
dobândite de fiecare națiune pentru Jocurile Olimpice 

o 25 mai 2016 – publicarea clasamentului olimpic UCI  
o 1 iunie 2016 – data limită de trimite a informărilor de către UCI către Comitetele 

Olimpice Naționale a numărului de locuri alocate 
o 15 iunie 2016 – data limită de confirmare a ocupării locurilor alocate de către 

Comitetele Olimpice Naționale către UCI 
o 30 iunie 2016 – realocarea locurilor neocupate 
o 18 iulie 2016 – termenul-limită de înscriere a sportivilor pentru Jocurile Olimpice Rio 

de Janeiro 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.  

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

http://www.federatiadeciclism.ro/site/wp-content/uploads/2015/05/REGULAMENT-CALIFICARE-JO-MTB.pdf
http://www.federatiadeciclism.ro/sportivi-licentiati-2015/


 Criteriul fundamental de selecție îl reprezintă numărul de puncte obținut de fiecare 
sportiv de-a lungul perioadei de calificare. 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 în marja de 10% amintită mai 
sus, se trece la criteriul de departajare) 

 Criteriul de departajare pentru selecția cicliștilor 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. 

 
 
 

 
 

  

 

 


