PROCEDURA DE CALIFICARE
PENTRU CONCURSUL DE INOT DIN CADRUL
J.O.BEIJING 2008
BAREMURILE FINA “A” si “B”
Baremurile pot fi realizate (obtinute) la oricare din competitiile
specificate mai jos în perioada 15.Mart.2007 – 15.Iul.2008 (data limita de
primire a înscrierilor pentru comitetele olimpice nationale):
• C.M. Melbourne 2007
• Campionatele Continentale 2007 si 2008
• Trialuri olimpice nationale aprobate în prealabil de FINA
• Competitii internationale aprobate în prealabil de FINA
Doar timpii obtinuti în competitiile aprobate de FINA pot fi luati în calcul ca
timpi de intrare în concurs la J.O.Beijing 2008.
Daca o federatie organizeaza o competitie nationala sau un trial olimpic
national unde înotatorii pot obtine baremurile “A” sau “B”, este necesara
completarea formularului de înscriere si trimiterea la sediul FINA de la
Lausanne (Elvetia) cît mai curînd posibil, dar nu mai tîrziu de 31.12.2007.
Nici o cerere de organizare de competitii pentru obtinerea baremurilor
“A” si “B” nu va fi luata în considerare dupa data limita.
ATENTIE!
- este foarte importanta completarea în formular a rubricii “Detalii
despre sistemul de cronometraj” pentru competitiile de tip “A” si “B”.
- FINA va accepta doar competitiile unde arbitrii si starterii care
oficiaza sunt pe lista de oficiali FINA nr.13 si 14.
- pentru validarea baremurilor, federatia nationala trebuie sa trimita la
sediul FINA rezultatele competitiei semnate de presedinte/secretar
general, imediat dupa terminarea competitiei.
COTA DE SPORTIVI PARTICIPANTI:
Pentru concursul de J.O.Beijing 2008 se asteapta participarea a 800 sportivi.
În probele individuale un comitet olimpic national poate înscrie :
- maximum 2 sportivi într-o proba daca amîndoi au îndeplinit
baremul “A” de calificare pentru proba respectiva;
- si doar 1 sportiv pe proba daca acesta a îndeplinit baremul “B”
de calificare;
- la probe de stafeta se poate înscrie 1 echipa /proba.

Comitetele olimpice nationale fara sportivi calificati, pot înscrie înotatori
dupa cum urmeaza:
- fara nici un sportiv calificat = 1 barbat si o femeie
- avînd un sportiv calificat = 1 înotator de sex opus, care sa fi
participat la C.M.Melbourne 2007, sau
- FINA va decide pe cine va invita în functie de performante;
SISTEMUL DE CALIFICARE:
- daca un comitet olimpic national înscrie 1 sportiv de proba,
acesta trebuie sa aiba îndeplinit baremul de tip “B”, pentru proba
respectiva;
- daca înscrie 2 sportivi în aceiasi proba, ambii trebuie sa fi
îndeplinit baremul de tip “A”;
Toate aceste standarde (baremuri) de participare trebuiesc realizate în
competitiile desemnate de FINA pentru acest scop;
Pentru comitetele olimpice fara sportivi calificati se aplica sistemul
descris la subcapitolul “Cota de sportivi participanti”.
Echipele de stafeta:
- Un comitet olimpic national poate sa înscrie o singura stafeta la
fiecare proba de stafete;
- Orice sportiv înscris în probe individuale poate fi folosit în
alcatuirea stafetei nationale olimpice;
- La J.O. nu pot fi înscrise mai mult de 16 echipe în fiecare proba
de stafeta;
- Primele 12 echipe de stafeta clasate în ordine la C.M.Melbourne
se vor califica în baza rezultatelor înregistrate. Celelalte 4 locuri
disponibile (pîna la 16) vor fi ocupate de stafetele cu cei mai buni
4 timpi obtinuti în ultimele 15 luni dinaintea începerii J.O. în
competitiile aprobate de FINA pentru acest scop;
- comitetele olimpice nationale trebuie sa confirme participarea
propriilor stafete calificate pîna cel tîrziu la data de 31.Mai 2008;
- fiecare comitet olimpic national poate înscrie suplimentar
înotatori, dar numai pentru stafete , cu conditia ca acestia sa aiba
îndeplinit baremul de calificare “B” pentru distanta si peocedeul
ales. Numarul înotatorilor suplimentari acceptati va fi astfel:
- pt.1 stafeta = 2 înotatori suplimentari
- la 2 stafete = 4 înotatori suplimentari
- la 3 stafete = 6 înotatori suplimentari
- la 4 stafete = 10 înotatori suplimentari
- la 5 stafete = 12 înotatori suplimentari
- la 6 stafete = 16 înotatori suplimentari

BAREMURI JOCURILE OLIMPICE
BEIJING 2008

PROBA

MASCULIN
Cat.

50m. L.
100m. L.
200m. L.
400m. L.
800m. L.
1500m.L.
100m. S.
200m. S.
100m. B.
200m. B.
100m. F.
200m. F.
200m. M.
400m. M.

A

22.35
49.23
1.48,72
3.49,96
15.13,16
55.14
1.59,72
1.01,57
2.13,69
52.86
1.57,67
2.01,40
4.18,40

Cat.

B

23.13
50.95
1.52,53
3.58,01
15.45,12
57.07
2.03,91
1.03,72
2.18,37
54.71
2.01,79
2.05,65
4.27,44

FEMININ
Cat.

A

25.43
55.24
1.59,29
4.11,26
8.35,98
1.01,70
2.12,73
1.09,01
2.28,21
59.35
2.10,84
2.15,27
4.45,08

Cat.

B

26.32
57.17
2.03,47
4.20,05
8.54,04
1.03,86
2.17,38
1.11,43
2.33,40
1.01,43
2.15,42
2.19,97
4.55,06

Standardul (baremul) care conditioneaza participarea
înotatorilor români la Jocurile Olimpice este cel de

categoria A.

PERIOADA DE CALIFICARI:
Standardele (baremurile) de participare la J.O.Beijing 2008 trebuie sa fie
realizate în competitiile specificate în perioada 15.Mart.2007 – 15.Iul.2008
TERMENE PRIVIND PERIOADA DE CALIFICARI LA J.O. :

- 2007 15.Mart.2007 - startul perioadei de calificare la .O.
17.Mart.- 1.Apr.2007 – C.M.Melbourne (Ed.XII)
11.Iulie – 23.iulie 2007 – Jocurile Africii - Alger (Algeria)
13.Iulie – 29.Iulie 2007 – Jocurile Pan Americane - Rio (Brazilia)

- 2008 31.Mai 2008

- Termenul limita pentru fiecare comitet olimpic national
de confirmare a participarii stafetei calificate;
15.Iunie 2008 - Comitetele olimpice nationale fara sportivi calificati vor
trimiteformularul lor de participare pentru analiza si
aprobarea FINA;
Martie 2008
- C.E. Eindhoven 2008 (Olanda)
15.Iulie 2008 - Încheierea perioadei de calificare la J.O.Beijing 2008
23.Iulie 2008 - Data limita pentru primirea înscrierilor la J.O.Beijing
- Daca o stafeta calificata nu va participa la J.O.Beijing 2008, locul
ei va fi ocupat de urmatoarea stafeta clasata în ordine conform
timpilor obtinuti în perioada 15.Mart.2007 – 15.iulie 2008, în
competitiile aprobate de FINA pentru acest scop;

