Biathlon
/IBU/

Liczba konkurencji

Liczba zawodników do zakwalifikowania

11 (5 M+5 K+1mieszana)
Liczba kwalifikowanych
Liczba uczestników
(8 indywidualnie + 3 drużynowo)
zawodników z kraju
(Mężczyźni + Kobiety)
Mężczyźni:
Kobiety:
6 Kobiet + 6 Mężczyzn
230 (115 M + 115 K), w tym 2 dla
20 km bieg indywidualny
15 km bieg indywidualny
gospodarzy (1M +1K)
10 km sprint
7,5 km sprint
12,5 km bieg na dochodzenie
10 km bieg na dochodzenie
15 km bieg masowy
12,5 km bieg masowy
4 x 7,5 km sztafeta
4 x 6 km sztafeta
Kobiety/Mężczyźni:
sztafeta mieszana (2 x 6 km Kobiety, 2 x 7.5 km Mężczyźni)
Limity dla krajów: Limity zgłoszeń zawodników uprawnionych do startu są wyliczane na podstawie punktów zdobytych w klasyfikacji
Pucharu Narodów (Word Cup Nation Cup Rank) w sezonie 2016/2017. Punkty naliczane są za starty w biegach indywidualnych i
sprintach najlepszych zawodników z każdej reprezentacji (zgodnie z Regulaminem IBU), a ranking ogłoszony będzie 20 marca 2017r.
Zawody wliczane do rankingu to Puchary IBU, Otwarte Mistrzostwa Europy (OECH), Mistrzostwa Świata (WCH) i Puchary Świata (WC),
rozgrywane w terminie 25 listopada 2016r. - 19 marca 2017r. Po ogłoszeniu rankingu zostanie przydzielona liczba miejsc
kwalifikacyjnych dla NKOl, wg następujących wytycznych:
MĘŻCZYŹNI (Nation Cup Rank)
Miejsce 1-5
Miejsce 6 -20
Miejsce 21-22

max. max. dla konkurencji ilość przyznanych miejsc
max. 6
4
30
max. 5
4
75
max. 2
2
4
ŁĄCZNIE:

KOBIETY (Nation Cup Rank)
Miejsce 1-5
Miejsce 6 -20
Miejsce 21-22
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max. max. dla konkurencji ilość przyznanych miejsc
max. 6
4
30
max. 5
4
75
max. 2
2
4
ŁĄCZNIE:

1
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Pozostałe miejsca będą przydzielane z rankingu kwalifikacyjnego z sezonu 2017/2018 (IBU Qualifying Points List) ogłoszonego 22
stycznia 2018r., ale tylko dla tych NKOli, które nie uzyskały kwalifikacji we wcześniejszych etapach. Dla tych nacji będzie możliwe
zdobycie max. 5-6 miejsc dla K i tyle samo dla M (z tym, że nie więcej niż dwa miejsca M i dwa miejsca K dla danego kraju – NKOl)

Aby zdobyć prawo startu na IO, zawodnik musi uzyskać 180 pkt. kwalifikacyjnych IBU (lub mniej), albo wypełnić jedno z następujących
kryteriów w sezonie 2017/2018 lub w poprzedzającym sezonie 2016/2017:

Opis zasad kwalifikacji

a) uzyskać dwa wyniki z punktacją 150 pkt. IBU (lub mniej) w następujących imprezach: Pucharach IBU, Otwartych Mistrzostwach
Europy (OECH), Mistrzostwach Świata (WCH) i Pucharach Świata (WC) w biegu sprinterskim lub indywidualnym,
lub
b) uzyskać dwa razy miejsce w pierwszej połowie klasyfikacji końcowej zawodników podczas Mistrzostw Świata Juniorów (JWCH)-lecz
nie w MŚ Juniorów Młodszych,
lub
c) uzyskać jeden rezultat z każdego kryterium wymienionego powyżej (a) i (b)
Wszyscy członkowie sztafet i sztafet mieszanych również muszą wypełnić w/w kryteria. NKOl może wystawić tylko po jednej sztafecie
K i M oraz mieszanej złożonych z zawodniczek i zawodników, którzy zakwalifikowali się na ZIO indywidualnie.

2

Propozycja kryterium
kwalifikacyjnego

Dodatkowe kryteria
krajowe

Terminy Kwalifikacji

Kryteria międzynarodowe
Prawo do reprezentacji Polski na XXIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie PyeongChang 2018 nabywają zawodnicy, którzy posiadają
międzynarodową kwalifikację potwierdzoną podczas zawodów IBU w sezonie 2016/2017 lub w sezonie 2017/2018 oraz w sezonie
2016/2017 uzyskają wynik:
1. zajmą miejsce 1-8 w MŚ w biegach indywidualnych lub
2. znajdą się w pierwszej 30-tce w klasyfikacji generalnej PŚ lub
3. zajmą miejsce 1-3 w MES w biegach indywidualnych lub
4. zajmą miejsce 1-3 w MŚJ w biegach indywidualnych
i w sezonie 2017/2018 potwierdzą swoją dyspozycję poprzez uzyskanie miejsca w pierwszej 30-tce w biegach indywidualnych Pucharu
Świata w rankingu olimpijskim.
Zawodniczki i zawodnicy, którzy nie wypełnią w/w kryteriów w sezonie 2016/2017 kwalifikują się na podstawie dwóch najlepszych
wyników uzyskanych podczas zawodów PŚ (pod uwagę brane są wyniki w przedziale miejsc 1-60) oraz PIBU (pod uwagę brane są wyniki
w przedziale 1-20) w sezonie 2017/2018 według punktacji Rankingu PZ Biathlonu. Liczona jest suma punktów za dwa najlepsze starty.
Przy jednakowej liczbie punktów decyduje wynik z zawodów wyższej rangi lub wyższe miejsce w zawodach tej samej kategorii.
Liczba kwalifikujących się zawodników jest zgodna z uzyskanym limitem w sezonie 2016/2017.
Ostatecznie o składzie reprezentacji decyduje Zarząd PZ Biathlonu w porozumieniu z MSiT oraz PKOl.
zawody Pucharu IBU, Pucharu Świata (WC), Otwarte Mistrzostwa Europy (OECH), Mistrzostwa Świata (WCH):
rozgrywane od 25 listopada 2016r. do 19 marca 2017r.

Zakończenie okresu kwalifikacyjnego: etap I - do 20 marca 2017r. (109 M + 109 K), etap II – do 22 stycznia 2018r. (5-6 M + 5-6 K)
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Liczba konkurencji

Bobsleje
/IBSF/

Liczba zawodników do zakwalifikowania
Liczba kwalifikowanych
zawodników z kraju
Liczba zawodników
przypadająca na kraj
zostanie ustalona w
zależności od liczby załóg
bobslejowych, które
uzyskają kwalifikacje,
zgodnie z tabelami
przedstawionymi poniżej.

3 (2 M+1 K)
Mężczyźni:

Kobiety:

dwójki
czwórki

dwójki

Liczba uczestników
(Mężczyźni + Kobiety)
170 (130 M + 40 K)
Udział w Zimowych Igrzyskach
Olimpijskich jest ograniczony do:
Mężczyźni.
Dwójki Bobslejowe: 30 załóg, w tym 1
załoga kraju gospodarza IO
i reprezentacji kontynentalnej
Czwórki Bobslejowe: 30 załóg,
w tym 1 załoga kraju gospodarza IO
i reprezentacji kontynentalnej
Kobiety:
Bobsleje kobiet: 20 załóg, w tym 1
załoga kraju gospodarza IO
i reprezentacji kontynentalnej
Zespoły NKOl według konkurencji:
Mężczyźni:
Maksymalnie 3 NKOl z 3-ma załogami
w jednej konkurencji
Maksymalnie 6 NKOl z 2-ma załogami
5 NKOl z 1-ną załogą w jednej
konkurencji
Zespoły NKOl według konkurencji:
Kobiety:
Maksymalnie 2 NKOl z 3-ma załogami
Maksymalnie 4 NKOl z 2-ma załogami
2 NKOl z 1-ną załogą
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System kwalifikacji
ZASADY OGÓLNE
Kwalifikacje olimpijskie uzyskuje się poprzez wyniki „pilotów”, którzy zdobywają kwalifikację dla kraju poprzez udział w zawodach organizowanych przez
Federację.
Udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich jest gwarantowany dla 50 najlepszych mężczyzn i 40 najlepszych kobiet z Rankingu IBSF (dotyczy to także gospodarza
IO i reprezentacji kontynentalnej)
Miejsca kwalifikacyjne są przypisane do danego NKOl-u. Mogą one wybierać pilotów, którzy wykorzystają przydzielone kwalifikacje,
pod warunkiem, że piloci brani pod uwagę startowali i zdobyli punkty rankingowe, w co najmniej 5 międzynarodowych zawodach IBSF
na minimum 3 różnych torach, w okresie między 15 października 2016r.a 14 stycznia 2018r. Dodatkowo piloci muszą być
sklasyfikowani w co najmniej 3 z 5 powyżej wymienionych startach na co najmniej 2 różnych torach w sezonie 2017/2018 do dnia 14
stycznia 2018r. i muszą zostać sklasyfikowani w pierwszej 50 Rankingu IBSF (dla dwójek i czwórek - IBSF Discipline Ranking List) przed
ostatecznym terminem - 14 stycznia 2018r.
Liczba załóg zakwalifikowanych

Opis zasad kwalifikacji
w konkurencji bobslei
mężczyzn

Dwójki
1
2
3
0
0
0
1
2
3
1
2
3
1
2
3

*Tylko w przypadku, gdy pilot dwójki różni się od pilota w czwórce.
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Czwórki
0
0
0
1
2
3
1
1
1
2
2
2
3
3
3

Przydział zawodników
2
4
6
4
8
12
4/5*
5/6*
6/7*
7/8*
8/9*
9
12/13*
12/13*
12/13*

Opis zasad kwalifikacji
w konkurencji bobslei
kobiet

Miejsca kwalifikacyjne są przypisane do NKOl. Mogą one wybierać pilotki, które wykorzystają przydzielone kwalifikacje, pod
warunkiem, że ww. pilotki brały udział i zdobyły punkty rankingowe, w co najmniej pięciu międzynarodowych zawodach IBSF na
trzech różnych torach, w okresie między 15 października 2016r. a 14 stycznia 2018r. Dodatkowo pilotki muszą być sklasyfikowani w
co najmniej 3 z 5 powyżej wymienionych startach na co najmniej 2 różnych torach w sezonie 2017/2018 do dnia 14 stycznia 2018r.
i muszą zostać sklasyfikowane w pierwszej 40 Rankingu IBSF (Women’s Bobsleigh IBSF Ranking List) przed ostatecznym terminem 14
stycznia 2018r.
Liczba załóg zakwalifikowanych:

Propozycja kryterium
kwalifikacyjnego
Dodatkowe kryteria
krajowe

Bobsleje kobiet
1 załoga
2 załogi
3 załogi

liczba zawodników
2
4
6

Kryteria międzynarodowe
Minimum dwukrotne zajęcie do 18 miejsca w zawodach Pucharu Świata
w konkurencji dwójek i czwórek.

Zawody kwalifikacyjne: od 15 października 2016r. do 14 stycznia 2018r.
Zakończenie okresu kwalifikacyjnego: 14 stycznia 2018r.
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Skeleton
/IBSF/

Liczba konkurencji

Liczba zawodników do zakwalifikowania
Liczba kwalifikowanych zawodników
z kraju
Łącznie : 6 zawodników (3 M + 3 K)

2(1M+1K)
Mężczyźni:
jedynki

Kobiety:
jedynki

Liczba uczestników
(Mężczyźni + Kobiety)
50 zawodników: 30 M + 20 K
w tym przedstawiciele kraju
gospodarza IO i reprezentacji
kontynentalnej

System kwalifikacji
Zasady ogólne

Terminy Kwalifikacji
Propozycja kryterium
kwalifikacyjnego
Dodatkowe kryteria
krajowe

Miejsca kwalifikacyjne są przypisane do danego NKOl-u. Mogą one wybierać dowolnie zawodników, którzy wykorzystają przydzielone
kwalifikacje, pod warunkiem, że ww. zawodnicy brali udział i byli sklasyfikowani w co najmniej 5 międzynarodowych zawodach IBSF
na 3 różnych torach, w okresie między 1 października 2016r. a 14 stycznia 2018r. Dodatkowo muszą być sklasyfikowani w co najmniej
3 z 5 powyżej wymienionych startach na co najmniej 2 różnych torach w sezonie 2017/2018 do dnia 14 stycznia 2018r.
i muszą zostać sklasyfikowani w Top 60 Rankingu IBSF (dla mężczyzn) i Top 45 Rankingu IBSF (dla kobiet) przed ostatecznym terminem
14 stycznia 2018r. (dotyczy to także przedstawicieli gospodarza IO i reprezentacji kontynentalnej).
Miejsca dla NKOl:
Mężczyźni:
3 NKOl – po 3 zawodników
6 NKOl – po 2 zawodników
5 NKOl – po 1 zawodniku
Kobiety:
2 NKOl – po 3 zawodniczki
4 NKOl – po 2 zawodniczki
2 NKOl – po 1 zawodniczce
Od 1 października 2016r. do 14 stycznia 2018r.
Kryteria międzynarodowe
Mężczyźni: Minimum dwukrotne zajecie do 12 miejsca w zawodach Pucharu Europy.
Kobiety: Minimum dwukrotne zajecie do 6 miejsca w zawodach Pucharu Europy.
Uwaga: Minimum 1 start w PŚ w sezonie 2017/2018
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Liczba konkurencji

Curling
/WCF/

Liczba zawodników do zakwalifikowania

3 drużynowe
( 1M + 1K +1Mix)
Mężczyźni:
1

Kobiety:
1

Mix:
1

Liczba kwalifikowanych zawodników
z kraju

Liczba uczestników
(Mężczyźni + Kobiety)

Łącznie :
12 zawodników (6 M + 6 K)

Liczba drużyn: 10 M + 10 K + 8 Mix
Max. Liczba zawodników 116 - (28
drużyn)
• Mężczyźni -58 (w tym Mix 8 M)
• Kobiety - 58 (w tym Mix 8 K)

1 drużyna M (5 M)
1 drużyna K (5 K)
1 para mieszana (1M + 1K)

Kwalifikacje olimpijskie zostaną przeprowadzone przez WCF podczas dwóch mistrzostw świata w curlingu poprzedzających ZIO w 2018
roku. Federacje krajowe uczestniczące w MŚ będą zdobywały punkty na podstawie uzyskanych wyników zgodnie z poniższą tabelą:

System kwalifikacji
Zasady ogólne

Terminy Kwalifikacji

Nr 1 (Mistrz Świata) 14 pkt.
nr 7
6 pkt.
Nr 2
12
nr 8
5
Nr 3
10
nr 9
4
Nr 4
9
nr 10
3
Nr 5
8
nr 11
2
Nr 6
7
nr 12
1
Po MŚ w 2017 roku kwalifikację uzyska pierwszych 7 drużyn (wśród kobiet , mężczyzn i par mieszanych), na podstawie listy
rankingowej WCF z dwóch imprez mistrzowskich (osobnej dla każdej z konkurencji). Jeśli wśród nich sklasyfikowana będzie drużyna
Korei, automatycznie ósmą pozycję zajmie kolejna w klasyfikacji drużyna i uzyska kwalifikacje olimpijską. Jeśli drużyna Korei nie będzie
sklasyfikowana na pozycja 1-7, zostanie automatycznie zakwalifikowana jako ósma drużyna. Kolejne dwa zespoły zostaną wyłonione z
Klasyfikacyjnego Turnieju Olimpijskiego w terminie 5-10 grudnia 2017r. (zgłoszenia do turnieju do 30 czerwca 2017r.). Turniej
kwalifikacyjny nie dotyczy par mieszanych.
18-26 marca 2017r. MŚ (K) Beijing (CHN)
1-9 kwiecień 2017r. MŚ (M) Edmonton (CAN)
22-29 kwiecień 2017r. MŚ (pary mieszane) Lethbridge (CAN)
5-10 grudnia 2017r. Kwalifikacyjny Turniej Olimpijski (nie dotyczy par mieszanych)

Propozycja kryterium
kwalifikacyjnego

Kryteria międzynarodowe
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Łyżwiarstwo
Figurowe
/ISU/

Liczba konkurencji

Liczba zawodników do zakwalifikowania

5 ( 1 M +1 K +2 mieszana + 1 drużyna)
(2 indywidualnie + 2 mieszane + 1 drużynowo)
Mężczyźni:
Soliści

Kobiety:
Solistki

Kobiety/Mężczyźni

Liczba kwalifikowanych
zawodników z kraju
Mężczyźni
Soliści – 3
Pary sportowe – 3
Pary taneczne - 3
Kobiety
Solistki - 3
Pary sportowe - 3
Pary taneczne - 3

Pary sportowe
Pary taneczne
Zawody drużynowe

Liczba uczestników
(Mężczyźni + Kobiety)

148 zawodników (74 M + 74 K)
w konkurencjach indywidualnych

Zawody drużynowe –
1 drużyna
Łącznie: 18 (9M+9K)

Mężczyźni
Soliści – 30
Pary sportowe – 20
Pary taneczne – 24
Kobiety
Solistki – 30
Pary sportowe – 20
Pary taneczne – 24

System współzawodnictwa drużynowego w łyżwiarstwie figurowym oparty jest na zawodach, w których weźmie udział 10 najlepszych
reprezentacji z NKOl (członków ISU).
W każdej drużynie startuje: 1 solista, 1 solistka, 1 para sportowa, 1 para taneczna, tzn. ogółem będzie startować 6 łyżwiarzy w
drużynie. W programie krótkim/tańcu krótkim weźmie udział 10 zakwalifikowanych drużyn. W przypadku niekompletnych drużyn
istnieje możliwość otrzymania jednego dodatkowego miejsca dla NKOl w konkurencjach indywidualnych lub mieszanych.
Wyjątki w odniesieniu do Konkurencji drużynowej w łyżwiarstwie figurowym, znajdują się w Aneksie A.
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Ilość kwalifikacji
z etapu

Pozostało
do zakwalifikowania

24 M +24 K

6M+6K

– pary sportowe

16 par

4 pary

– pary taneczne

19 par

5 par

6M+6K

0

– pary sportowe

4 pary

0

– pary taneczne

5 par

0

Etapy kwalifikacji
MŚ 2017
29. 03.- 02.04.2017r.
Międzynarodowe
zawody kwalifikacyjne
ISU (jesień 2017r.)

Propozycja kryterium
kwalifikacyjnego
Dodatkowe kryteria
krajowe

– soliści

– soliści

Opis / uwagi
Miejsca kwalifikacyjne zdobywane są przez NOC. Kwalifikacje dla
poszczególnych konkurencji (kobiety, mężczyźni, pary sportowe
oraz pary taneczne) bazują na punktach zdobytych podczas
Mistrzostw Świata w Łyżwiarstwie Figurowym w 2017r. albo z
lokat na seniorskich zawodach ISU będących kwalifikacjami do ZIO
(jesień 2017r.).
Ostateczne limity punktowe będą ogłoszone w komunikacie ISU
na początku sezonu olimpijskiego 2017/2018.
Można uzyskać tylko 1 miejsce kwalifikacyjne na konkurencję dla
kraju. O te miejsca mogą ubiegać się tylko te Federacje, które do
tej pory nie uzyskały prawa startu w poszczególnej konkurencji
bazując na rankingu zawodników w ww. zawodach.

Kryteria międzynarodowe
PZŁF pozostaje wyłącznie przy kryteriach kwalifikacji międzynarodowych.
Uwaga:
Regulamin zezwala na ubieganie się o dodatkowe miejsce kwalifikacyjne.

Terminy Kwalifikacji:
29.03 - 02.04.2017r. Mistrzostwa Świata ISU w Łyżwiarstwie Figurowym – Helsinki (FIN)
Zawody kwalifikacyjne (możliwość rozpoczęcia od 15 lipca 2017r. – finał jesień 2017 - do ustalenia przez ISU)
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Łyżwiarstwo
Szybkie
Tor długi
/ISU/

Liczba konkurencji

Mężczyźni:

Liczba zawodników do zakwalifikowania

14 (7 M +7 K)
(10 indywidualnych + 2 drużynowe)
Kobiety:

500 m, 1000 m, 1500 m, 5000 m, 500 m, 1000 m, 1500 m,
10000 m, Wyścig ze startu
3000 m, 5000 m, Wyścig ze
wspólnego
startu wspólnego
Wyścig drużynowy (8 okrążeń)

Wyścig drużynowy (6 okrążeń)

Maksymalna liczba zawodników z kraju na dystansie:
• trzech (3) na każdym z poszczególnych dystansów 500 m ,
1000 m i 1500 m.
• trzech (3) na każdym z poszczególnych dystansów 3000m
kobiety, 5000 m mężczyźni
 dwóch (2) na każdym z poszczególnych dystansów 10000 m
mężczyźni i 5000 m kobiety.
 dwóch (2) na każdym z poszczególnych dystansów wyścigu ze
startu wspólnego mężczyźni i kobiety.
• dwóch (2) na każdym z wyścigów ze startu wspólnego (kobiet i
mężczyzn)
 czterech (4) na każdym z wyścigów drużynowych, zgłoszonych
może być maksymalnie po jednej drużynie z kraju (kobiet i
mężczyzn).
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Liczba kwalifikowanych
zawodników z kraju
Łącznie :
40 zawodników
(20M + 20K)

Liczba uczestników
(Mężczyźni + Kobiety)

180 zawodników
• Mężczyźni -100
• Kobiet - 80
Jeśli zgodnie z systemem
kwalifikacyjnym nie zostanie
osiągnięta docelowo liczba miejsc
w kategorii kobiet lub mężczyzn,
niewykorzystane miejsca zostaną
odpowiednio przesunięte i dodane
liczby miejsc kobiet lub mężczyzn
Maksymalna liczba zawodników na
dystansie
• 500 m, 1000 m i 1500m: 32 kobiet
i 36 mężczyzn
• 3000 m kobiet i 5000 m mężczyzn:
po 24 zawodników
• 5000 m kobiet i 10000 m mężczyzn:
po 12 zawodników
 Wyścig ze startu wspólnego kobiet
i mężczyzn: 24
• Wyścigi drużynowe: 8 zespołów,
każdy zespół składa się maksymalnie
z 4 zawodników/czek

System kwalifikacji
Zasady ogólne

Osiągnięcie punktów/czasów kwalifikacyjnych
Kwalifikacje olimpijskie można zdobyć poprzez osiągnięcie czasowego minimum lub miejsca rankingowego wyznaczonego przez ISU w
sezonie 2017/2018
System kwalifikacyjny według:
I) rankingu punktów Pucharu Świata zdobytych w wyznaczonych PŚ (SOQC „punkty rankingowe");
II) rankingu w oparciu o najlepsze rezultaty osiągnięte w wyznaczonych PŚ (SOQC „ranking czasowy”).
Dla każdego dystansu pula miejsc kwalifikacyjnych w rankingu SOQC będzie składać się z określonej liczby zawodników/zespołów (dla
każdego NKOl, licząc tylko zawodników wchodzących w maksymalną liczbę miejsc dla danego NKOl) z SOQC rankingu punktów
w następujący sposób dla każdego dystansu:
- 500 m, 1000 m i 1500 m (kobiety i mężczyźni)
20 zawodników dla każdej płci
- 3000 m kobiet, 5000 m mężczyzn
16 zawodników dla każdej płci
- 5000 m kobiet i 10000 m. mężczyzn
8 zawodników dla każdej płci
- Drużyny kobiet i mężczyzn
po 6 zespołów
Pozostała część SOQC będzie oparta na SOQC rankingu czasów (oprócz wyścigu ze startu wspólnego), gdzie w przypadku długich
dystansów (3000 m i 5000 m kobiet, 5000 i 10000 m mężczyzn) SOQC punków rankingowych będzie oparta na sumie punktów z
Pucharów Świata z dwóch dystansów, zgodnie z przepisami ISU dot. PŚ. SOQC ranking czasów będzie oparta na podstawie rezultatów
osiągniętych na danym dystansie.
SOQC- Special Olympic Qualification Classifications

Propozycja kryterium
kwalifikacyjnego
Dodatkowe kryteria
krajowe

Kryteria międzynarodowe
Zawodnik powinien uzyskać czas w pierwszej 30-tce łączonych czasów grup A i B
w systemie rankingu olimpijskiego na jednym z czterech PŚ wyznaczonych jako kwalifikacyjne do ZIO na dystansach 500m,1000m,
1500.
Na dystansach 3000m/5000m i wyścigu ze startu wspólnego – uzyskać miejsce
w pierwszej 20-tce łączonych czasów A i B.

Terminy kwalifikacji: Zawodnicy muszą osiągnąć punkty / minimum czasowe w okresie od 1 lipca 2017r. - 14 stycznia 2018 r. (z tym, że zawody
kwalifikacyjne będą odbywały się od 1 listopada 2017r. do 17 grudnia 2017r., a ISU ogłosi SOQC Ranking List 27 grudnia 2017 r.)
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Łyżwiarstwo
Short Track
/ISU/

System Kwalifikacji –
Zasady ogólne
Propozycja kryterium
kwalifikacyjnego
Dodatkowe kryteria
krajowe

Liczba konkurencji

Liczba zawodników do zakwalifikowania

8 (4 M + 4 K)
(6 indywidualnych + 2 drużynowe)
Kobiety:

Liczba kwalifikowanych
zawodników z kraju
Łącznie : 5 mężczyzn
i 5 kobiet (ze sztafetą)

Liczba uczestników
(Mężczyźni + Kobiety)
Mężczyźni:
120 zawodników
(60 mężczyzn –-60 kobiet, w tym po
500 m, 1000 m, 1500 m,
500 m, 1000 m, 1500 m,
5 M i 5 K dla gospodarzy ZIO)
5000 m sztafeta
3000 m sztafeta
3 mężczyzn
Jeśli zgodnie z systemem
i
3
kobiety
kwalifikacyjnym nie zostanie
Maksymalna liczba uczestników na dystansach
( bez sztafety )
osiągnięta docelowa liczba miejsc
500 m i 1000 m – maksymalnie 32
w kategorii kobiet lub mężczyzn,
maksymalnie
do
niewykorzystane miejsca zostaną
1500m – maksymalnie 36
3 łyżwiarzy na
odpowiednio przesunięte do puli
Sztafeta - 8
danym dystansie.
mężczyzn lub kobiet.
Narodowym Komitetom Olimpijskim zostanie przydzielona liczba miejsc na podstawie wyników osiągniętych w czterech zawodach
Pucharu Świata wyznaczonych przez ISU i wchodzących w skład (SOQC), które odbędą się od 1 września 2017r. do 3 grudnia 2017 r.
ISU opublikuje wyniki Rankingu Kwalifikacyjnego 5 grudnia 2017r.
SOQC- Special Olympic Qualification Classifications
Kryteria międzynarodowe
Zawodnik powinien uzyskać czas w pierwszej 30-tce wyników w systemie rankingu olimpijskiego na jednym z czterech PŚ
wyznaczonych jako zawody kwalifikacyjne do ZIO.

Terminy kwalifikacji:
1 września – 3 grudnia 2017r. (4xPŚ – kwalifikacje olimpijskie SOQC)
5 grudnia 2017r. ISU powiadomi Narodowe Komitety Olimpijskie i Narodowe Federacje o liczbie przyznanych im miejsc.
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Narciarstwo
Alpejskie
/FIS/

Standard kwalifikacyjny
– podstawowy
3.5

Liczba konkurencji

Liczba zawodników do zakwalifikowania

Liczba kwalifikowanych
Liczba uczestników
zawodników z kraju
(Mężczyźni + Kobiety)
Mężczyźni:
Kobiety:
Łącznie : 22
Zjazd (DH)
Zjazd (DH)
Max. 14 mężczyzn
Supergigant (SG)
Supergigant (SG)
lub 14 kobiet . Max. na
Maksymalna liczba uczestników
Slalom Gigant (GS)
Slalom Gigant (GS)
konkurencję
Slalom (SL)
Slalom (SL)
4 zawodników (po 2 w
320
Kombinacja Alpejska (AC)
Kombinacja Alpejska (AC)
każdej z płci)
Drużyna (AT)
Drużyna (AT)
1 drużyna
Zawodnicy spełniają niezbędne warunki, jeżeli należą do grupy 500 najlepszych zawodników na Olimpijskiej Liście Punktacyjnej FIS
(Olympic FIS Points List), opublikowanej na koniec okresu kwalifikacyjnego, w dniu 22.01.2018r.
Tabela 3.5 określa niezbędne warunki dla różnych konkurencji - uzyskania kwoty podstawowej tzn.1- go miejsca dla NKOL.
11 (5 M + 5 K + 1 Mix)

Warunki kwalifikacyjne w różnych Konkurencjach Alpejskich

Olimpijska Lista Punktacyjna FIS

Zjazd
(DH)
<=80 pkt

Super gigant
(SG)
<=80 pkt
<=80 pkt

Slalom
Slalom Gigant
(SL)
(GS)
miejsca <=500 w DH
<=140 pkt
<=140 pkt
miejsca <=500 w SG
<=140 pkt
<=140 pkt
miejsca <=500 w AC
<=80 pkt*
<=140 pkt
<=140 pkt
miejsca <=500 w GS
<=140 pkt
<=140 pkt
miejsca <=500 w SL
<=140 pkt
<=140 pkt
Standard kwalifikacyjny B
<=140 pkt
<=140 pkt
Przydział miejsc od 2-go do 4-go poszczególnym NKOl-om odbywa się w oparciu o Listę Przydzielonych Kwot Olimpijskich (Olympic Quota Allocation List)
opracowaną na podstawie rankingu FIS dla poszczególnych konkurencji, opublikowaną 22 stycznia 2018r. oraz na Liście Top30 w każdej konkurencji. Jedno miejsce
dla NKOl dla mężczyzn i kobiet zostanie przyznane, gdy jeden zawodnik i zawodniczka znajdzie się w rankingu Top30 w danej konkurencji i wypełni kryterium pkt
FIS. Dwa miejsca zostaną przyznane dla NKOl w danej konkurencji, gdy jeden zawodnik/zawodniczka znajdzie się w Top30 w więcej niż jednej konkurencji, albo
NKOl będzie miał dwóch/dwie zawodników sklasyfikowanych w Top30 danej konkurencji i zawodnicy spełnią założenia pkt FIS (tabela 3.5). FIS punkty są brane pod
uwagę z dwóch najlepszych zawodów w każdej z konkurencji w okresie między 1 lipca 2016r. a 21 stycznia 2018r. Start drużyny przysługuje tylko 16 najlepszym
NKOl (w tym gospodarz ZIO), a drużyna składa się z 2M + 2K.
*w Kombinacji Alpejskiej zawodnicy potrzebują dodatkowo <=80 pkt (Olympic FIS Points List) w zjeździe (DH)
Propozycja kryterium
Kryteria międzynarodowe
kwalifikacyjnego
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Kombinacja Alpejska
(AC)
<=80 pkt*

Dodatkowe kryteria
krajowe

Zajęcie 1x do 30 miejsca w MŚ w dowolnej konkurencji i 1x do 30 miejsca w PŚ
w klasyfikacji olimpijskiej w dowolnej konkurencji lub
2x do 30 miejsca w PŚ w klasyfikacji olimpijskiej w dowolnej konkurencji.

Okres kwalifikacyjny: 1 lipca 2016r. - 21 stycznia 2018r.; Zakończenie okresu kwalifikacyjnego: 22 stycznia 2018r.
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Narciarstwo
Biegowe
/FIS/

Standard kwalifikacyjny
- podstawowy

Propozycja kryterium
kwalifikacyjnego
Dodatkowe kryteria
krajowe

Liczba konkurencji

Liczba zawodników do zakwalifikowania

12 (6 M + 6 K)
Liczba kwalifikowanych
Liczba uczestników
(8 indywidualnych + 4 drużynowe)
zawodników z kraju
(Mężczyźni + Kobiety)
Mężczyźni:
Kobiety:
Łącznie : 20
- Bieg na dochodzenie (15 km
- Bieg na dochodzenie (7,5 km 12 mężczyzn
Maksymalna liczba uczestników
tech. klasyczną i 15 km tech.
tech. Klasyczną i 7,5 km
lub 12 kobiet
dowolną)
tech. dowolną)
310
- Sprint techniką klasyczną
- Sprint techniką klasyczną
Max. na konkurencję
- Sztafeta sprint techniką
- Sztafeta sprint techniką
4 sportowców
dowolną
dowolną
(konkurencje
- Sztafeta 4 x 10 km (2
- Sztafeta 4 x 5 km (2 zm.
indywidualne)
klasyczną / 2 dowolną )
tech. klasyczną / 2 zm. tech.
- 15 km techniką dowolną
dowolną)
Jeden zespół na każdą
- 50 km techniką klasyczną ze
- 10 km techniką dowolną
sztafetę
startu wspólnego
- 30 km techniką klasyczną ze
startu wspólnego
Zawodnicy/zawodniczki są kwalifikowani do uczestnictwa w biegach długich i/lub sprintach, jeżeli posiadają maksymalnie 100 punktów
dystansowych FIS. Zawodnicy/zawodniczki, którzy posiadają max. 120 punktów FIS w sprincie będą mogli startować w konkurencjach
sprintu, natomiast na dystansie 10 km (kobiety)/15 km (mężczyźni) może startować zawodnik/zawodniczka, jeśli posiada maksimum
300 punktów dystansowych FIS. Przydział liczby miejsc dla poszczególnych NKOl następuje na podstawie Listy Przydzielonych Kwot
Olimpijskich (Olympic Quota Allocation List) opublikowanej w dniu 22.01.2018 r., sporządzonej na podstawie Olimpijskiej Listy
Punktowej FIS. Lista rankingowa opracowana dla każdego dystansu i płci osobno uwzględnia średnią z pięciu (5) startów dla każdego
dystansu/konkurencji w okresie kwalifikacji, tj. od 1 lipca 2016 do 21 stycznia 2018r. W ZIO mają prawo startu zawodnicy
sklasyfikowani do 300 miejsca w olimpijskim rankingu FIS, z tym że za miejsca w Top30 przyznaje się dla NKOl: 1 miejsce kwalifikacyjne
za 1 zawodnika w Top30, 2 miejsca kwalifikacyjne za dwóch lub więcej zawodników w Top30. Zawodnicy sztafet muszą wypełnić
warunki podstawowego standardu kwalifikacyjnego.
Kryteria międzynarodowe
1x do 30 miejsca w MŚ: sztafeta 1x do 10 miejsca (sztafeta lub sprint parami K i M) i 1x do 30 miejsca w klasyfikacji olimpijskiej w PŚ
w dowolnej konkurencji lub
PŚ- 2x do 30 miejsca w klasyfikacji olimpijskiej w dowolnej konkurencji,
PŚ sztafeta – 1x do 10 miejsca w klasyfikacji olimpijskiej (sztafeta lub sprint parami K i M).
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Okres kwalifikacyjny: 1 lipca 2016r. - 21 stycznia 2018r.

Narciarstwo
Dowolne
/FIS/

Standard kwalifikacyjny
- podstawowy

Liczba konkurencji

Liczba zawodników do zakwalifikowania
Liczba kwalifikowanych
zawodników z kraju
Łącznie : 30

10 (5 M + 5 K)
Mężczyźni:

Kobiety:

Jazda po muldach
Skoki akrobatyczne Aerials
Ski Cross
Ski Halfpipe
Ski Slopestyle

Jazda po muldach
Skoki akrobatyczne Aerials
Ski Cross
Ski Halfpipe
Ski Slopestyle

Liczba uczestników
(Mężczyźni + Kobiety)
MAX. LICZBA UCZESTNIKÓW:
282

Max. 16 mężczyzn
lub 16 kobiet
Max. na konkurencję
4 zawodników

LICZBA SPORTOWCÓW
NA KONKURENCJĘ:
Mężczyźni
Jazda po muldach
Skoki akrobatyczne
Ski Cross
Ski Halfpipe
Ski Slopestyle

30
25
32
30
30

Kobiety
Jazda po muldach
30
Skoki akrobatyczne
25
Ski Cross
32
Ski Halfpipe
24
Ski Slopestyle
24
Niezbędne warunki spełniają zawodnicy/zawodniczki, którzy zostali sklasyfikowani na 30 pierwszych miejscach w zawodach Pucharu
Świata FIS lub Mistrzostwach Świata Freestyle Ski FIS w poszczególnych konkurencjach (Jazda Po Muldach, Skoki Akrobatyczne, Ski
Cross, Ski Halfpipe, Ski Slopestyle) oraz posiadają minimum punktów na Olimpijskiej Liście Punktacyjnej FIS w stosownej konkurencji
zgodnie z poniższymi wytycznymi:
Jazda po muldach:
Skoki akrobatyczne:
Ski Cross:
Ski Halfpipe:

80 punktów FIS
80 punktów FIS
80 punktów FIS
50 punktów FIS
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Ski Slopestyle:

50 punktów FIS

Przydział miejsc poszczególnym NKOl-om, odbywa się w oparciu o Listę Przydzielonych Kwot Olimpijskich (Olympic Quota Allocation
List), która jest obliczana na podstawie wyników Pucharu Świata FIS odbywających się w okresie od 1 lipca 2016r. do 21 stycznia 2018r.
oraz Mistrzostw Świata Freestyle Ski FIS 2017.
Przydzielanie miejsc w poszczególnych konkurencjach będzie odbywać się według Przydzielonych Kwot Olimpijskich , aż do osiągnięcia
maksymalnej liczby uczestników, przy założeniu, ze jeden kraj może być reprezentowany przez co najwyżej 4 zawodników.
Propozycja kryterium
kwalifikacyjnego

Kryteria międzynarodowe

Okres kwalifikacyjny: 1 lipca 2016r. - 21 stycznia 2018r.
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Narciarstwo
Kombinacja
Norweska
/FIS/

Liczba konkurencji

Liczba zawodników do zakwalifikowania

(3 M)
(2 indywidualnie + 1 drużynowa)
Mężczyźni:
Konkurs indywidualny

Konkurs indywidualny

Normalna skocznia
Bieg narciarski 10 km
Duża skocznia
Bieg narciarski 10 km

Liczba kwalifikowanych
zawodników z kraju
Łącznie : 4
Maksimum na
konkurencję
4 zawodników
(konkurencje
indywidualne)
Jedna drużyna
(4 zawodników) w
konkursach drużynowych

Konkurs drużynowy

Liczba uczestników
(Mężczyźni)
Max. liczba uczestników: 55
Konkurs drużynowy 10 - zespołów

(4 zawodników)
Skoki duża skocznia
Bieg sztafeta 4 x 5 km
Standard kwalifikacyjny - Niezbędne kryteria spełniają zawodnicy, którzy zdobyli punkty podczas Pucharu Świata FIS, Grand Prix i/lub Pucharu Kontynentalnego,
podstawowy
a tym samym zdobyli miejsca na Liście Przydzielonych Kwot Olimpijskich lub w rankingu Pucharu Kontynentalnego w Kombinacji
Norweskiej podczas okresu kwalifikacyjnego 1 lipiec 2016r. - 21 stycznia 2018r. W pierwszym etapie przydzielanych jest 50 miejsc
zgodnie z miejscami w rankingu. Po wyczerpaniu maksymalnej liczby miejsc kwalifikacyjnych (4) dla danego NKOl-u pozostali
zawodnicy z pierwszej Top50 tej narodowości nie będą brani pod uwagę. Jeśli dany NKOl zakwalifikował tylko 3 zawodników, a jest
mniej niż 10 kompletnych drużyn, to istnieje możliwość uzyskania dodatkowych miejsc kwalifikacyjnych w celu skompletowania pełnej
puli do startu drużynowego.
Propozycja kryterium
Kryteria międzynarodowe
kwalifikacyjnego
Dodatkowe kryteria
1x do 30 miejsca w MŚ; drużyna do 10 miejsca i 1x do 30 miejsca w PŚ w klasyfikacji olimpijskiej w dowolnej konkurencji lub
krajowe
PŚ – 2 x do 30 miejsca w klasyfikacji olimpijskiej; PŚ drużyna – 1x do 10 miejsca w klasyfikacji olimpijskiej.
Okres kwalifikacyjny: 1 lipca 2016r. - 21 stycznia 2018r.
Zakończenie okresu kwalifikacyjnego: 22 stycznia 2018r.
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Narciarstwo
Skoki Narciarskie
/FIS/

Liczba konkurencji

Liczba zawodników do zakwalifikowania

4 (3 M + 1 K)
( 3 indywidualne + 1 drużynowa )
Mężczyźni:
Konkurs indywidualny skocznia
normalna
Konkurs indywidualny skocznia
duża

Liczba kwalifikowanych
zawodników z kraju

MAKSYMALNA LICZBA
łącznie: 8
Konkurs indywidualny skocznia 4 mężczyzn i 4 kobiety
normalna
Maksimum na
konkurencję
Kobiety :

Propozycja kryterium
kwalifikacyjnego
Dodatkowe kryteria
krajowe

Maksymalna liczba uczestników
łącznie 100
65 M + 35 K
Konkurs drużynowy – 12 drużyn

4 sportowców (konkursy
indywidualne)

Konkurs drużynowy
(4 zawodników) duża skocznia

Standard kwalifikacyjny
podstawowy

Liczba uczestników
(Mężczyźni + Kobiety)

Jedna drużyna
(4 zawodników) w
konkursie
drużynowym mężczyzn
Niezbędne kryteria spełniają zawodnicy, którzy zdobyli punkty podczas Pucharu Świata FIS, Grand Prix w całej swojej
karierze lub w ostateczności punkty Pucharu Kontynentalnego podczas okresu kwalifikacyjnego tj . w okresie 1 lipiec
2016r. - 21 stycznia 2018r. Kwalifikacje dla NKOl będą zgodne z rankingiem FIS World Cup z dwóch sezonów (okresu
kwalifikacyjnego). Przydzielanych jest 55 M i 35 K miejsc zgodnie z miejscami w rankingu aż do wyczerpania maksymalnej
puli miejsc klasyfikacyjnych. Po wyczerpaniu maksymalnej liczby miejsc kwalifikacyjnych (4) dla danego NKOl-u i danej płci,
pozostali zawodnicy z tej narodowości nie będą brani pod uwagę. Jeśli dany NKOl zakwalifikował tylko 3 zawodników, a jest
mniej niż 12 kompletnych drużyn, to istnieje możliwość uzyskania dodatkowych miejsc kwalifikacyjnych w celu
skompletowania pełnej puli do startu drużynowego.
Kryteria międzynarodowe
1x do 30 miejsca w MŚ; drużyna do 8 miejsca i 1x do 30 miejsca w PŚ w klasyfikacji olimpijskiej w dowolnej konkurencji lub
PŚ – 2 x do 30 miejsca w klasyfikacji olimpijskiej; PS drużyna – 1x do 6 miejsca
w klasyfikacji olimpijskiej.

Okres kwalifikacyjny: 1 lipca 2016r. - 21 stycznia 2018r.
Zakończenie okresu kwalifikacyjnego: 22 stycznia 2018r.
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Liczba konkurencji

Saneczkarstwo
/FIL/
Mężczyźni:

Liczba zawodników do zakwalifikowania

4 (M + K)
(3 indywidualne + 1 sztafeta)
Kobiety :

•Jedynki męska - 4 ślizgi
konkursowe

•Jedynki kobiet - 4 ślizgi
konkursowe

Liczba kwalifikowanych
zawodników z kraju
Łącznie :
10 zawodników /czki

Liczba uczestników
(Mężczyźni + Kobiety)
Łączna liczba zawodników:
110

Maksymalnie 3 mężczyzn

40 mężczyzn
30 kobiet
20 dwójek (40 zawodników/czek)

Maksymalnie 3 Kobiety
Maksymalnie 2 Dwójki
•Dwójki - 2 ślizgi konkursowe

Maksymalnie 1 sztafeta
(jeden mężczyzna, jedna
kobieta, jedna dwójka)
Sportowcy będą uszeregowani według punktów Pucharu Świata zdobytych w sezonie olimpijskim do 31 grudnia 2017r. Federacje
Narodowe (FN) / NKOl, których zawodnicy zdobyli w rankingu miejsca wśród pierwszych 37 mężczyzn, 27 kobiet i 17 dwójek uzyskują
prawo startu w IO. Reprezentacja państwa gospodarza igrzysk ma zagwarantowane jedno miejsce w każdej konkurencji: jedynkach
mężczyzn, jedynkach kobiet oraz w dwójkach.
Ranking będzie prowadzony w sezonie przedolimpijskim (od 1 lipca 2016r. do 30 czerwca 2017r.) i olimpijskim (od 1 lipca 2017r. aż do
31 grudnia 2017r.) na podstawie łącznej punktacji uzyskanej w Pucharach Świata.
•Sztafeta

Opis zasad kwalifikacji

Pozostałych 8 alokacji zostanie przekazane do zakwalifikowanych sportowców z krajów, które mają możliwość stworzyć zespół
sztafetowy przez wprowadzenie tych sportowców (mężczyzna, kobieta lub dwójka). FIL planuje udział około 12 zespołów
sztafetowych. Każdy z zawodników musi jednak spełnić kryteria jak w przypadku kwalifikacji indywidualnej (patrz poniżej
specjalne wymagania dla zawodników)
SZCZEGÓŁY PROGRAMU KWALIFIKACJI
Sportowcy muszą startować i zdobywać punkty Pucharu Świata w co najmniej pięciu (5) zawodach Pucharu Świata, Pucharu Świata
Juniorów, czy Pucharu Narodów podczas okresu przedolimpijskiego (1 lipca 2016 do 30 czerwiec 2017) oraz Sezonu Olimpijskiego (1
lipca 2017r. aż do 31 grudnia 2017r.) oraz zdobyli minimum pięć punktów z Pucharu Świata, Pucharu Świata Juniorów albo Pucharu
Narodów, albo
sportowiec musi zdobyć następujące minimum liczba punktów Pucharu Świata w sezonie olimpijskim w dwóch zawodach Pucharu
Świata:
 Mężczyźni - 20 punktów
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Kobiety - 36 punktów
Dwójki - 44 punktów

Specjalne wymagania dla zawodników/czek sklasyfikowanych w Pucharze Świata poniżej 32 miejsca u mężczyzn, 24 miejsca u
kobiet i 20 miejsca w dwójkach w sezonie przedolimpijskim (2016/2017):
- obligatoryjny, międzynarodowy trening na trasie olimpijskiej w 2017 roku, oraz
- obligatoryjny udział w dwóch Pucharach Świata po 1 stycznia 2018 roku, albo w jednym PŚ i w jednym oficjalnym treningu
zatwierdzonym przez FIL z minimum 20 – stoma ślizgami po 1 stycznia 2018 roku, oraz
- zawodnik musi wykonać minimum 10 ślizgów na trasie olimpijskiej
Kryteria międzynarodowe

Propozycja kryterium
kwalifikacyjnego
Dodatkowe kryteria
krajowe

jedynki kobiet- 2x do 22 miejsca w PŚ, lub do 22 miejsca w MŚ,
jedynki mężczyzn – 2x do 28 miejsca w PŚ, lub do 28 miejsca w MŚ,
dwójki – 2x do 15 miejsca w PŚ, lub do 15 miejsca w MŚ
drużyna - 2x do 8 miejsca w PŚ , lub do 8 miejsca w MŚ.

Okres kwalifikacyjny: od 01 listopada 2016r. do 31 grudnia 2017r.
Zakończenie okresu kwalifikacyjnego: 31 grudnia 2017r.
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Liczba konkurencji

Snowboard
/FIS/

Liczba zawodników do zakwalifikowania
Liczba kwalifikowanych
zawodników z kraju
Łącznie: 26

10 (5M + 5K)
Mężczyźni:

Kobiety:

Slalom Gigant Równoległy
Snowboard Cross
Snowboard Halfpipe
Snowboard Slopestyle
Skoki Big Air

Slalom Gigant Równoległy
Snowboard Cross
Snowboard Halfpipe
Snowboard Slopestyle
Skoki Big Air

Max. 14 mężczyzn
lub 14 kobiet

Liczba uczestników
(Mężczyźni + Kobiety)
Maksymalna liczba sportowców
258
Liczba sportowców w poszczególnych
konkurencjach:

Mężczyźni
Slalom Równoległy Gigant
Max. na konkurencję*
Snowboard Halfpipe
4 zawodników
Snowboard Cross
* Snowboard Slopestyle i Snowboard Slopestyle
Skoki Big Air są traktowane Skoki Big Air
jako jedna konkurencja
Kobiety
Slalom Równoległy Gigant
Snowboard Halfpipe
Snowboard Cross
Snowboard Slopestyle
Skoki Big Air

Standard kwalifikacyjny
podstawowy

Niezbędne warunki spełniają zawodnicy/zawodniczki, którzy zostali sklasyfikowani na 30 pierwszych miejscach zawodów Pucharu
Świata FIS lub Mistrzostw Świata FIS w Snowboardzie 2017 w danej konkurencji (Slalom Gigant Równoległy, Snowboard Halfpipe,
Snowboard Cross, Snowboard Slopestyle, Big Air) oraz posiadają minimum punktów FIS w odpowiednich konkurencjach zgodnie
z poniższymi wytycznymi:
Slalom Równoległy:
min. 100 punktów FIS
Snowboard Halfpipe:
min. 50 punktów FIS
Snowboard Cross:
min. 100 punktów FIS
Snowboard Slopestyle:
min. 50 punktów FIS
Big Air:
min. 50 punktów FIS
Liczba miejsc dla NKOl zostanie przydzielona według Olympic Quota Allocation List, która zawiera wszystkie punkty z Pucharów
Świata z okresu pomiędzy 1 lipca 2016r. a 21 stycznia 2018r., a także ranking z Mistrzostw Świata FIS w Snowboardzie w 2017r.
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Podział miejsc zostanie przeprowadzony poprzez przydzielenie jednego miejsca dla każdego zawodnika począwszy od samego
początku Kwalifikacyjnej Listy Olimpijskiej FIS w dół (wliczając w tym miejsce dla przedstawiciela gospodarza ZIO).
Po wyczerpaniu maksymalnej liczby miejsc kwalifikacyjnych (4) dla danego NKOl-u (dla danej konkurencji i płci), pozostali
zawodnicy z tej narodowości nie będą brani pod uwagę w przydziale kolejnych miejsc kwalifikacyjnych.
Snowboard Slopestyle i Big Air są traktowane jako jedna konkurencja (łącznie).
Propozycja kryterium
kwalifikacyjnego
Dodatkowe kryteria
krajowe

Kryteria międzynarodowe
1x do 30 miejsca w MŚ i 1x do 30 miejsca w PŚ w punktacji olimpijskiej w dowolnej konkurencji lub
PŚ – 2x do 30 miejsca w klasyfikacji olimpijskiej w dowolnej konkurencji.

Okres kwalifikacyjny: 1 lipca 2016r. - 21 stycznia 2018r.
Zakończenie okresu kwalifikacyjnego: 22 stycznia 2018r.
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Hokej na Lodzie
/IIHF/

Liczba konkurencji

Liczba zespołów i zawodników do zakwalifikowania

2
(1 M +1 K)

Liczba kwalifikowanych
zawodników z kraju

Łącznie :
Skład męskiej drużyny - 

Liczba uczestników
(Mężczyźni + Kobiety)
Turniej mężczyzn – 12 drużyn
Turniej kobiet – 8 drużyn

25 zawodników (w tym
bramkarze)
Ilość zawodników
Skład żeńskiej drużyny -  484 sportowców
23 zawodników (w tym  300 Mężczyzn
bramkarki)
 184 Kobiet
Lista dwunastu zespołów rywalizujących w męskim turnieju hokejowym w 2018 roku podczas ZIO w PyeongChang zostanie
ustalona we wrześniu 2016 roku dla mężczyzn i do lutego 2017r. dla kobiet.
Opis zasad kwalifikacji
Zespoły zostaną zakwalifikowane na podstawie Rankingu Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie oraz wyników turniejów
do turnieju męskiego
kwalifikacyjnych.
Etapy kwalifikacji
Ilość kwalifikacji z etapu
Pozostało do zakwalifikowania
Uwagi/Opis
8 zespołów + 1 gospodarz ZIO
3 zespoły
Zespoły z ośmiu najwyższych miejsc światowego rankingu (2015
Etap bezpośredni
IIHF World Ranking), który zostanie ustalony natychmiast po
2015 IIHF World Ranking
zakończeniu Mistrzostw Świata Elity 2015, plus gospodarz IO
zostaną automatycznie zakwalifikowane do ZIO 2018.
3 zespoły
Trzy zespoły zwycięzcy z każdego finałowego turnieju
-Wstępne turnieje
kwalifikacyjnego zakwalifikują się do ZIO 2018
kwalifikacyjne: do końca
listopada 2015 r.
-Turnieje eliminacyjne :
luty 2016
-Finałowe turnieje
kwalifikacyjne odbędą
się we wrześniu 2016
Opis zasad kwalifikacji
do turnieju kobiet

Lista pięciu ośmiu zespołów rywalizujących w żeńskim turnieju hokejowym w 2018 roku podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w
PyeongChang zostanie ustalona do lutego 2017r.
Zespoły zostaną zakwalifikowane na podstawie Rankingu Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie oraz wyników turniejów
kwalifikacyjnych.
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Etapy kwalifikacji

Ilość kwalifikacji z etapu
5 zespołów + 1 gospodarz ZIO

Etap bezpośredni
2016 IIHF World Ranking

- Wstępne turnieje
kwalifikacyjne:
sierpień 2016r.
- Turnieje eliminacyjne:
listopad 2016r.
- Finałowe turnieje
kwalifikacyjne odbędą
się w lutym 2017r.
Propozycja kryterium
kwalifikacyjnego

Pozostało do zakwalifikowania
Uwagi/Opis
2 zespoły
Zespoły z pięciu najwyższych miejsc światowego rankingu (2016
IIHF World Ranking), który zostanie ustalony natychmiast po
zakończeniu Mistrzostw Świata Kobiet, (plus Korea jako
gospodarz) zostaną automatycznie zakwalifikowane do ZIO 2018

2 zespoły

Dwa zespoły zwycięzcy z każdego finałowego turnieju
kwalifikacyjnego zakwalifikują się do ZIO 2018

Kryteria międzynarodowe
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