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Biathlon
/IBU/

Liczba konkurencji
11 (5 M+5 K+1mieszana)
(8 indywidualnie + 3 drużynowo)
Mężczyźni:
Kobiety:
20 km bieg indywidualny.
15 km bieg indywidualny.
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)
Maksymalna liczba uczestników w każdej konkurencji.
Biegi indywidualne - maksymalnie 88 M i 87 K

Liczba zawodników do zakwalifikowania
Liczba kwalifikowanych
zawodników z kraju
5 Kobiet + 5 Mężczyzn

Liczba uczestników
(Mężczyźni + Kobiety)
220 (113 M + 107 K)

Biegi masowe – maksymalnie 30 M i 30 K

Limity dla krajów: Limity zgłoszeń zawodników uprawnionych do
startu są wyliczane na podstawie punktów zdobytych w
klasyfikacji Pucharu Narodów zdobytych podczas dwóch
poprzednich Mistrzostw Świata. Punkty naliczane są za
3 najlepszych zawodników z każdej reprezentacji w biegu
indywidualnym, sprincie i sztafecie (zgodnie z Regulaminem IBU
pkt 13.3)
Ranking ten będzie się nazywał NOC Quota Ranking List.

Sztafeta i Sztafeta mieszana: wszystkie NKOL, które zgłosiły
odpowiednią ilość zawodników by wystawić sztafetę lub sztafetę
mieszaną będą miały prawo startu.

MĘŻCZYŹNI
Miejsce 1-5
Miejsce 6-20
Miejsce 21-28

max. ilość zgłoszonych ilość startujących
max. 6
4
30
max. 5
4
75
max. 1
1
8

SUMA
Miejsce 29-

max.1

Biegi sprinterskie – maksymalnie 88 M i 87 K
Biegi na dochodzenie - maksymalnie 60 M i 60 K

KOBIETY
Miejsce 1-5
Miejsce 6-15
Miejsce 16-20
Miejsce 21-27
TOTAL
Miejsce 28-*

max. 6
max. 5
max. 4
max. 1
max. 1

113
1 w przypadku rezygnacji innych państw
4
4
4
1

30
50
20
7

107
1 w przypadku rezygnacji innych państw

Opis zasad kwalifikacji

Aby zdobyć prawo startu na IO, zawodnik musi wypełnić jedno z następujących kryteriów w sezonie 2012/2013 lub w sezonie
2013/2014:
a) uzyskać dwa wyniki podczas Pucharów IBU lub/ i OECH (Mistrzostwa Europy) lub/i w Mistrzostwach Świata lub podczas Pucharu
Świata w biegu sprinterskim lub indywidualnym – wynik (czas) maksymalnie o 20% słabszy od średniej (czasów) trzech pierwszych
zawodników,
lub
b) uzyskać dwa razy miejsce w pierwszej połowie klasyfikacji końcowej zawodników podczas Mistrzostw Świata Juniorów (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.

Propozycja kryterium
kwalifikacyjnego
Terminy Kwalifikacji

Kryteria międzynarodowe
- zawody Pucharu Świata: od 22.11.2012 do 19.01.2014 r.
- mistrzostwa świata: 6-17.02.2013 r.(Nove Mesto CZE)

Zakończenie okresu kwalifikacyjnego: 19 stycznia 2014

Liczba konkurencji

Bobsleje
/FIBT/

3 (2 M+1 K)
Mężczyźni:

Kobiety:

dwójki
czwórki

dwójki

Liczba zawodników do zakwalifikowania
Liczba kwalifikowanych
zawodników z kraju
Kontyngent sportowców
przypadający na kraj
zostanie ustalony w
zależności od ilości załóg
bobslejowych, które
uzyskają kwalifikacje,
zgodnie z tabelami
przedstawionymi poniżej.

Liczba uczestników
(Mężczyźni + Kobiety)
170 (130 M + 40 K)
Udział w Zimowych Igrzyskach
Olimpijskich jest ograniczony do:
Mężczyźni.
Dwójki Bobslejowe:
30 załóg,
w tym kraju gospodarza IO
i reprezentacji kontynentalnej
Czwórki Bobslejowe: 30 załóg,
w tym kraju gospodarza IO
i reprezentacji kontynentalnej.
Zespoły NKOL według konkurencji:
Mężczyźni:
Maksymalnie 3 NKOl z 3-ma załogami
Maksymalnie 6 NKOl z 2-ma załogami
5 NKOl z 1-ną załogą
Kobiety:
Bobsleje kobiet: 20 załóg, w tym kraju
gospodarza IO i reprezentacji
kontynentalnej
Zespoły NKOl według konkurencji:
Kobiety:
Maksymalnie 2 NKOl z 3-ma załogami
Maksymalnie 4 NKOl z 2-ma załogami
3 NKOL z 1-ną załogą

System kwalifikacji
ZASADY OGÓLNE
Kwalifikacje 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 w Rankingu FIBT, dotyczy to także gospodarza
IO.

Miejsca kwalifikacyjne są przypisane do NKOl. Mogą one wybierać pilotów, którzy wykorzystają przydzielone kwalifikacje, pod
warunkiem, że piloci brani pod uwagę startowali i zdobyli punkty rankingowe, w co najmniej pięciu międzynarodowych zawodach
FIBT na trzech różnych torach, w trakcie sezonu 2012/13 i / lub 2013/14. Muszą też znajdować się pośród 50 najlepszych pilotów
rankingu FIBT w sezonie 2013/14 przed wynikiem ostatecznym z dnia 19 stycznia 2014.
Liczba załóg zakwalifikowanych
Dwójki
Czwórki
Przydział zawodników
1
0
2
2
0
4
3
0
6
0
1
4
Opis zasad kwalifikacji w
0
2
8
konkurencji bobslei
0
3
12
mężczyzn
1
1
4/5*
2
1
5/6*
3
1
6/7*
1
2
7/8*
2
2
8/9*
3
2
9
1
3
12/13*
2
3
12/13*
3
3
12/13*
*Tylko w przypadku, gdy pilot dwójki różni się od pilota w czwórce.
Miejsca kwalifikacyjne są przypisane do NKOl. Mogą one wybierać pilotów, którzy wykorzystają przydzielone kwalifikacje, pod
warunkiem, że ww. piloci brali udział i zdobyli punkty rankingowe, w co najmniej pięciu międzynarodowych zawodach FIBT na trzech
różnych torach, w trakcie sezonu 2012/13 i / lub 2013/14. Muszą też znajdować się pośród 40 najlepszych pilotów rankingu FIBT
Opis zasad kwalifikacji w w sezonie 2013/14 przed wynikiem ostatecznym z dnia 19 stycznia 2014.
konkurencji bobslei
Liczba załóg zakwalifikowanych:
Bobsleje kobiet
Ilość zawodników
kobiet
1 załoga
2
2 załogi
4
3 załogi
6
Propozycja kryterium
Kryteria międzynarodowe
kwalifikacyjnego
Zawody kwalifikacyjne: 1 października 2013 do 19 stycznia 2014
Zakończenie okresu kwalifikacyjnego: 19 stycznia 2014

Skeleton
/FIBT/

Liczba konkurencji
2(1M+1K)
Mężczyźni:
jedynka

System kwalifikacji
Zasady ogólne

Terminy Kwalifikacji
Propozycja kryterium
kwalifikacyjnego

Liczba zawodników do zakwalifikowania

Kobiety:
jedynka

Liczba kwalifikowanych zawodników
z kraju

Liczba uczestników
(Mężczyźni + Kobiety)

Maksymalnie :
6 zawodników (3 M + 3 K)

50 zawodników : 30 M + 20 K

O uzyskaniu kwalifikacji decyduje miejsce na liście rankingowej FITB, sporządzonej po zakończeniu cyklu zawodów sezonu 2013/2014.
Mężczyźni powinni znaleźć się wśród 60 najwyżej sklasyfikowanych na liście zawodników.
Kobiety powinny znaleźć się wśród 45 najwyżej sklasyfikowanych na liście zawodniczek
Miejsca dla NOCs:
Mężczyźni:
3 NOCs – po 3 zawodników
7 NOCs – po 2 zawodników
4 NOCs – po 1 zawodniku
Kobiety:
2 NOCs – po 3 zawodniczki
4 NOCs – po 2 zawodniczki
3 NOCs – po 1 zawodniczce

Od 1 października 2013 do 19 stycznia 2014.
Kryteria międzynarodowe

Curling
/WCF/

Liczba konkurencji

Liczba zawodników do zakwalifikowania

2 konkurencje drużynowe
( 1M + 1K )
Mężczyźni:
1

Kobiety:
1

Liczba kwalifikowanych zawodników
z kraju
Maksymalnie :
10 zawodników (5 M + 5 K)

Liczba uczestników
(Mężczyźni + Kobiety)
Liczba drużyn : 10 M + 10 K
100 zawodników
• Mężczyźni -50
• Kobiety - 50

Kwalifikacje zostaną przeprowadzone przez ŚFC podczas dwóch mistrzostw świata w carlingu poprzedzających ZIO w 2014 roku.
Federacje krajowe uczestniczące w MŚ będą zdobywały punkty na podstawie uzyskanych wyników zgodnie z poniższą tabelą:

System kwalifikacji
Zasady ogólne

Terminy Kwalifikacji

Propozycja kryterium
kwalifikacyjnego

Nr 1 (mistrz świata) 14 punktów
nr 7
6 punktów
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 2013 roku kwalifikację uzyska pierwszych 7 zespołów (kobiet i mężczyzn). Jeśli wśród nich sklasyfikowany będzie zespół Rosji,
automatycznie ósmą pozycję zajmie kolejny w klasyfikacji zespół. Jeśli Zespołu Rosji nie będzie sklasyfikowany na pozycja 1-7, zostanie
automatycznie zakwalifikowany jako ósmy zespół. Kolejne dwa zespoły zostaną wyłonione z Klasyfikacyjnego Turnieju Olimpijskiego.
2012 17-25 marca MŚ kobiet, Lethbridge (CAN)
31 marca – 08 kwietnia MŚ mężczyzn Basle (SUI)
grudzień – ME kwalifikacje do MŚ 2013
2013 16-23 marca MŚ kobiet vacat
30 marca – 07 kwietnia MŚ mężczyzn (CAN)
do 16 grudnia Kwalifikacyjny Turniej Olimpijski.
Kryteria międzynarodowe

Łyżwiarstwo
Figurowe
/ISU/

Liczba konkurencji
5 ( 1 M +1 K +2 mieszana + 1 drużyna)
(2 indywidualnie + 2 mieszane + 1 drużynowo)
Mężczyźni:
Kobiety:
Soliści
Solistki
Kobiety/Mężczyźni
Pary sportowe
Pary taneczne
Zawody drużynowe

Liczba zawodników do zakwalifikowania
Liczba kwalifikowanych
zawodników z kraju
Mężczyźni
Soliści – 3
Pary sportowe – 3
Pary taneczne - 3
Kobiety
Solistki – 3
Pary sportowe – 3
Pary taneczne - 3
Zawody drużynowe –
1 drużyna

Liczba uczestników
(Mężczyźni + Kobiety)
148 zawodników ( 74 M + 74 K)
dla konkurencji indywidualnych
Mężczyźni
Soliści – 30
Pary sportowe – 20
Pary taneczne – 24
Kobiety
Solistki – 30
Pary sportowe – 20
Pary taneczne – 24
Wyjątki w odniesieniu do
Konkurencji drużynowej w
Łyżwiarstwie Figurowym, znajdują się
w Aneksie A
System współzawodnictwa
drużynowego w łyżwiarstwie
figurowym oparty jest na zawodach w
których weźmie udział 10 najlepszych
reprezentacji z NOC (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.

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 2013
10 – 17. 03.2013 r
Międzynarodowe
zawody kwalifikacyjne
25 – 28.09.2013 r.

Propozycja kryterium
kwalifikacyjnego

– 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 2013 roku
lub miejscu zdobytym podczas zawodów międzynarodowych
seniorów wyznaczonych przez ISU (Nebelhorn Trophy,
Oberstdorf/Niemcy, 25-28 września, 2013) jako zawody
kwalifikacyjne do ZIO.
Można otrzymać 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

Terminy Kwalifikacji:
10-17.03.2013 r. Mistrzostwa Świata ISU w Łyżwiarstwie Figurowym - London ON, ( CAN)
25-28.09.2013 r. Zawody międzynarodowe Nebelhorn Trophy, Oberstdorf, (GER)

Łyżwiarstwo
Szybkie
Tor długi
/ISU/

Liczba konkurencji

Mężczyźni:

12( 6 M + 6 K )
(10 indywidualnie + 2 drużynowo)
Kobiety:

500 m, 1000 m, 1500 m, 5000m, 500 m, 1000 m, 1500 m,
10000 m.
3000 m, 5000 m.
Wyścig drużynowy,
Wyścig drużynowy,
(8 okrążeń)
(6 okrążeń)
Maksymalna liczba zawodników z kraju na dystansie :
• cztery (4) na każdym z poszczególnych dystansów 500, 1000
i 1500 metrów.
• trzy (3) na każdym z poszczególnych dystansów 3000 kobiety,
5000 (kobiety i mężczyźni) i 10000 metrów (mężczyźni).
• cztery (4) na każdym z Biegów Drużynowych
Zgłoszona może być maksymalnie jedna drużyna z kraju (kobiet
i mężczyzn).

System kwalifikacji
Zasady ogólne

Liczba zawodników do zakwalifikowania
Liczba kwalifikowanych
zawodników z kraju
Maksymalnie
20 zawodników
10 Kobiet
10 Mężczyzn

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, 1000 i 1500 m: 36 kobiet
i 40 mężczyzn
• 3000 metrów dla kobiet i 5000
metrów dla mężczyzn: 28
• 5000 metrów dla kobiet i 10000
metrów dla mężczyzn: 16
• Biegi Drużynowe : 8 zespołów,
każdy zespół składający się
maksymalnie z 4 zawodników

Osiągnięcie czasów kwalifikacyjnych
Aby zakwalifikować się do Zimowych Igrzysk Olimpijskich Soczi 2014 na miejscach uzyskanych przez NKOl zawodnik musi osiągnąć
czas kwalifikacyjny wyznaczony przez ISU w okresie od 1 lipca 2013 r. do 13 stycznia 2014.
System kwalifikacyjny połączy dwa zestawy rankingowe:
I) ranking według punktów Pucharu Świata zdobytych w wyznaczonych PŚ (SOKK punkty rankingowe");
II) ranking w oparciu o najlepsze czasy osiągnięte w wyznaczonych PŚ (SOKK ranking czasowy).
c) do każdego dystansu pula miejsc kwalifikacyjnych w rankingu SOKK będzie składać się z określonej liczby zawodników/zespołów (dla
każdego NKOL, licząc tylko zawodników wchodzących w maksymalną liczbę miejsc dla danego NKOL) z SOKK rankingu punktów
w następujący sposób dla każdego dystansu:
- 500, 1000 i 1500 m (kobiety i mężczyźni)
20 zawodników

- 3000 metrów kobiet, 5000 m mężczyzn
16 zawodników
- 5000 metrów kobiet i 10000 metrów mężczyzn
10 zawodników
Drużyny kobiet i mężczyzn po 6 zespołów
d) pozostała część SOKK będzie oparta na SOKK rankingu czasów.
e) w przypadku długich dystansów (3000 i 5000 metrów dla kobiet, 5000 i 10000 metrów dla mężczyzn) SOKK punków rankingowych
będzie oparta na sumie punktów z Pucharów Świata z dwóch dystansów, zgodnie z przepisami ISU dot. PŚ. SOKK ranking czasów
będzie oparta na podstawie czasów osiągniętych na danym dystansie.
Propozycja kryterium
kwalifikacyjnego

Kryteria międzynarodowe

Terminy kwalifikacji: Zawodnicy muszą osiągnąć czasy kwalifikacyjne w okresie od 1 lipca 2013 - 13 stycznia 2014 roku.

Łyżwiarstwo
Short Track
/ISU/

Liczba konkurencji

Mężczyźni:

Liczba zawodników do zakwalifikowania

8( 4 M + 4 K )
(6 indywidualnie + 2 drużynowo)
Kobiety:

500 m, 1000 m, 1500 m,
5000 m sztafeta

500 m, 1000 m, 1500 m,
3000 m sztafeta

Maksymalna liczba uczestników na dystansach
500 m i 1000 m – maksymalnie 32

Liczba kwalifikowanych
zawodników z kraju
5 mężczyzn
i 5 kobiet (ze sztafetą)
3 mężczyzn
i 3 kobiety
( bez sztafety )

maksymalnie do
3 łyżwiarzy na
Sztafeta - 8
dystansie.
NKOl –om (Narodowym Komitetom Olimpijskim ) zostanie przydzielona ilość miejsc na podstawie wyników osiągniętych w czterech
Specjalnych Olimpijskich Klasyfikacjach Kwalifikacyjnych (SOKK), po dwóch Puchach Świata wyznaczonych przez ISU, które odbędą się
od września do grudnia 2013 roku.
Cztery SOKK odbędą się na dystansach 500, 1000 i 1500 metrów kobiet i mężczyzn, 3000 m i Sztafety kobiet oraz 5000 m i Sztafety
mężczyzn.
1500 m – maksymalnie 36

System Kwalifikacji –
Zasady ogólne
Propozycja kryterium
kwalifikacyjnego
Terminy kwalifikacji:
07-10 listopada 2013
14-17 listopada 2013
21 grudnia 2013

Liczba uczestników
(Mężczyźni + Kobiety)
120 zawodników
( 60 mężczyzn – 60 kobiet)
Jeśli zgodnie z systemem
kwalifikacyjnym nie zostanie
osiągnięta docelowa liczba miejsc
w kategorii kobiet lub mężczyzn,
niewykorzystane miejsca zostaną
odpowiednio przesunięte i dodane
do liczby miejsc kobiet lub mężczyzn.

Kryteria międzynarodowe

PŚ – kwalifikacje olimpijskie, Europa
PŚ – kwalifikacje olimpijskie, Europa
ISU powiadomi Narodowe Komitety Olimpijskie i Narodowe Federacje o ilości przyznanych im miejsc.

Narciarstwo
Alpejskie
/FIS/

Standard kwalifikacyjny
– podstawowy
3.5

Liczba konkurencji
10 (5 M + 5 K)
Mężczyźni:
Zjazd
Supergigant
Slalom Gigant
Slalom
Superkombinacja

Kobiety:
Zjazd
Supergigant
Slalom Gigant
Slalom
Superkombinacja

Liczba zawodników do zakwalifikowania
Liczba kwalifikowanych
zawodników z kraju

22
Max.14 mężczyzn
lub 14 kobiet
Max. na konkurencję
4 zawodników

Liczba uczestników
(Mężczyźni + Kobiety)

Maksymalna liczba uczestników
320

Zawodnicy spełniają niezbędne warunki jeżeli należą do grupy 500 najlepszych zawodników według Olimpijskiej Listy Punktacyjnej FIS
(Olympic FIS Points List) opublikowanej na koniec okresu kwalifikacyjnego w dniu 20.01.2014 r.
Tabela 3.5 określa niezbędne warunki dla różnych konkurencji - uzyskania kwoty podstawowej tzn.1- go miejsca dla NKOL.

Warunki kwalifikacyjne w różnych Konkurencjach Alpejskich

Olimpijska Lista Punktacyjna FIS

Zjazd
Super gigant
Super kombinacja
Slalom
Slalom Gigant
(Z)
(SuperG)
(SK)
(S)
(SG)
miejsca <=500 w Z, SuperG, SK
<80 pkt
<80 pkt
<80 pkt
140 pkt
140 pkt
miejsca <=500 w SG, S
Nie
<80 pkt
<80 pkt
140 pkt
140 pkt
Standard kwalifikacyjny B
Nie
Nie
Nie
140 pkt
140 pkt
Natomiast przydział miejsc od 2-go do 4-go poszczególnym NKOL-om odbywa się w oparciu o Listę Przydzielonych Kwot Olimpijskich (Olympic Quota Allocation
List) w dniu 20.01.2014 r.
Propozycja kryterium
Kryteria międzynarodowe
kwalifikacyjnego
Terminy kwalifikacji:
Okres kwalifikacyjny: lipiec 2012 r. - 19 stycznia 2014 r.
Zakończenie okresu kwalifikacyjnego: 19 stycznia 2014

Narciarstwo
Biegowe
/FIS/

Standard kwalifikacyjny
- podstawowy

Liczba konkurencji

Liczba zawodników do zakwalifikowania

12 (6 M + 6 K)
Liczba kwalifikowanych
Liczba uczestników
(8 indywidualnie + 4 drużynowo)
zawodników z kraju
(Mężczyźni + Kobiety)
Mężczyźni:
Kobiety:
20
- Bieg na dochodzenie
- Bieg na dochodzenie
12 mężczyzn
Maksymalna liczba uczestników
(15 km tech.
(7,5 km tech.
lub 12 kobiet
klasyczną/15 km tech.
klasyczną/7,5 km tech.
310
dowolną)
dowolną)
Max. na konkurencję
- 15 km techniką klasyczną
- 10 km tech. klasyczną 4 sportowców
- 50 km techniką dowolną
- 30 km tech. dowolną ze (konkurencje
ze startu wspólnego
startu wspólnego
indywidualne)
- Sztafeta Sprint techniką
- Sztafeta Sprint techniką
klasyczną
klasyczną
Jeden zespół na każdą
- Sztafeta 4 x 10 km
- Sztafeta 4 x 5 km
sztafetę
(2 klasyczną / 2 dowolną)
(2 klasyczną /
- Sprint techniką dowolną
2 dowolną)
- Sprint tech. dowolną
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 mniej niż 300
punktów dystansowych FIS. Przydział ilości miejsc dla poszczególnych NKOl odbędzie się na podstawie Listy Przydzielonych Kwot
Olimpijskich (Olympic Quota Allocation List) w dniu 20.01.2014 r., sporządzonej na podstawie Olimpijskiej Listy Punktowej FIS.
Zawodnicy sztafet muszą wypełnić warunki podstawowego Standardu Kwalifikacyjnego.

Propozycja kryterium
kwalifikacyjnego
Okres kwalifikacyjny: lipiec 2012 r. - 19 stycznia 2014 r.

Kryteria międzynarodowe

Narciarstwo
Dowolne
/FIS/

Liczba konkurencji
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 zawodników do zakwalifikowania
Liczba kwalifikowanych
zawodników z kraju
26

Liczba uczestników
(Mężczyźni + Kobiety)
KWOTA SPORTOWCÓW
282 (kwota maksymalna)

Max.14 mężczyzn
lub 14 kobiet
Max. na konkurencję
4 zawodników

KWOTA 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 zawodów Pucharu
Świata FIS lub Mistrzostw Świata Freestyle Ski FIS w stosownej konkurencji (Jazda Po Muldach, Skoki Akrobatyczne, Ski Cross, Ski
Halfpipe, Ski Slopestyle) oraz posiadają minimum punktów na Olimpijskiej Liście Punktacyjnej FIS w stosownych konkurencjach zgodnie
z poniższymi wytycznymi:
Standard kwalifikacyjny
- podstawowy

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

80 punktów FIS
80 punktów FIS
80 punktów FIS
80 punktów FIS
50 punktów FIS

Przydział kwot 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 lipca 2012 r. do 19 stycznia 2014 r.
oraz Mistrzostw Świata Freestyle Ski FIS 2013.
Przydzielanie miejsc będzie się odbywać poprzez przyznanie jednego miejsca w kwocie na zawodnika licząc od góry Listy
Przydzielonych Kwot Olimpijskich w dół, aż do osiągnięcia maksymalnej kwoty dla konkurencji : Jazdy Po Muldach, Skoków
Akrobatyczne, Ski Cross, Ski Halfpipe, Ski Slopestyle dla każdej płci.
Propozycja kryterium
kwalifikacyjnego
Okres kwalifikacyjny: lipiec 2012 r. - 19 stycznia 2014 r.

Kryteria międzynarodowe

Narciarstwo
Kombinacja
Norweska
/FIS/

Liczba konkurencji
(3M)
(2 indywidualnie + 1 drużynowo)
Mężczyźni:
Konkurs indywidualny

Konkurs indywidualny

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

Liczba zawodników do zakwalifikowania
Liczba kwalifikowanych
zawodników z kraju
5
Maksimum na
konkurencję
4 zawodników
(konkurencje
indywidualne)

Liczba uczestników
(Mężczyźni)
Maksymalna liczba uczestników
55
Konkurs drużynowy 10 - zespołów

Jedna drużyna
(4 zawodników)
(4 zawodników) w
Skoki duża skocznia
konkursach drużynowych
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.
Propozycja kryterium
Kryteria międzynarodowe
kwalifikacyjnego
Konkurs drużynowy

Terminy Kwalifikacji:
Okres kwalifikacyjny: lipiec 2012 r. - 19 stycznia 2014 r.
Zakończenie okresu kwalifikacyjnego: 19 stycznia 2014

Narciarstwo
Skoki Narciarskie
/FIS/

Liczba konkurencji
4 (3 M + 1 K)
( 3 indywidualnie + 1 drużynowo )

Liczba kwalifikowanych
zawodników z kraju

Mężczyźni:

Kobiety :

Konkurs indywidualny skocznia
normalna

Konkurs indywidualny skocznia 5 mężczyzn
normalna
i 4 kobiety

Konkurs indywidualny skocznia
duża
Konkurs drużynowy
(4 zawodników) duża skocznia

Standard kwalifikacyjny
podstawowy
Propozycja kryterium
kwalifikacyjnego
Terminy Kwalifikacji:

Liczba zawodników do zakwalifikowania

MAKSYMALNA KWOTA

Liczba uczestników
(Mężczyźni + Kobiety)
Maksymalna liczba uczestników
70 M + 30 K
Konkurs drużynowy – 12 drużyn

Maksimum na
konkurencję
4 sportowców (konkursy
indywidualne)

Jedna drużyna
(4 mężczyzn) w męskim
konkursie
drużynowym
Niezbędne kryteria spełniają zawodnicy, którzy zdobyli punkty podczas Pucharu Świata FIS, Grand Prix lub Pucharu
Kontynentalnego podczas okresu kwalifikacyjnego (lipiec 2012 r. - 19 stycznia 2014 r.).

Okres kwalifikacyjny: lipiec 2012 r. - 19 stycznia 2014 r.
Zakończenie okresu kwalifikacyjnego: 19 stycznia 2014

Kryteria międzynarodowe

Liczba konkurencji

Saneczkarstwo
/FIL/
Mężczyźni:

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

•Jedynka męska - 4 ślizgi
konkursowe

•Jedynka kobiet - 4 ślizgi
konkursowe

•Dwójka - 2 ślizgi konkursowe
•Sztafeta

Liczba zawodników do zakwalifikowania
Liczba kwalifikowanych
zawodników z kraju
10 zawodników /
Maksymalnie 3 mężczyzn
Maksymalnie 3 Kobiety
Maksymalna 2 Dwójki
Maksymalna 1 sztafeta
(jeden mężczyzna, jedna
kobieta, jedna dwójka)

Liczba uczestników
(Mężczyźni + Kobiety)
Łączna liczba zawodników
110 zawodników:
38 mężczyzn
28 kobiet
18 dwójek
12 zespołów sztafetowych
8 mężczyzn / kobiet / lub
dwójek do sztafety

Sportowcy będą uszeregowani według punktów Pucharu Świata zdobytych w sezonie olimpijskim do 31 grudnia 2013. Federacje
Narodowe (FN) / NKOl, których zawodnicy zdobyli w rankingu miejsca wśród pierwszych 37 mężczyzn, 27 kobiet i 17 dwójek
uzyskują prawo startu w IO. Ponadto reprezentacja państwa gospodarza igrzysk ma zagwarantowane jedno miejsce w każdej
konkurencji: w jedynce męskiej, jedynce damskiej oraz w dwójce.
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 oczekuje udziału około 12 zespołów
sztafetowych.
SZCZEGÓŁY PROGRAMU KWALIFIKACJI
Sportowcy muszą startować i zdobywać łącznie punkty Pucharu Świata w co najmniej pięciu zawodach Pucharu Świata, Pucharu
Opis zasad kwalifikacji
Świata Juniorów, czy Pucharu Narodów podczas okresu przedolimpijskiego (2012-2013) oraz Sezonu Olimpijskiego (aż do 31 grudnia
2013 r.) oraz zdobyli minimum pięć punktów z Mistrzostw Świata Juniorów i Mistrzostw Świata albo Pucharu Narodów.
albo
Sportowiec musi zdobyć następujące minimum ilości punktów Pucharu Świata w sezonie olimpijskim w jednym Pucharze Świata lub
Pucharze Świata Juniorów przed 31 grudnia 2013 r.:
 Mężczyźni - 10 punktów (31 miejsce)
 Kobiety - 20 punktów (21 miejsce)
 Dwójki - 25 punktów (16 miejsce)
Propozycja
kryterium
Kryteria międzynarodowe
kwalifikacyjnego
Terminy Kwalifikacji:
Okres kwalifikacyjny: 01. listopada 2012 r. – 31 grudnia 2013r.
Zakończenie okresu kwalifikacyjnego: 31 grudnia 2013r.

Liczba konkurencji

Snowboard
/FIS/

Standard kwalifikacyjny
podstawowy

10 (5 M + 5 K)
Mężczyźni:

Kobiety:

Slalom Gigant Równoległy
Slalom Równoległy
Snowboard Cross
Snowboard Halfpipe
Snowboard Slopestyle

Slalom Gigant Równoległy
Slalom Równoległy
Snowboard Cross
Snowboard Halfpipe
Snowboard Slopestyle

Liczba zawodników do zakwalifikowania
Liczba kwalifikowanych
zawodników z kraju
24
Max. 14 mężczyzn
lub 14 kobiet
Max. na konkurencję
4 zawodników

Liczba uczestników
(Mężczyźni + Kobiety)
Maksymalna liczba sportowców
252
Liczba sportowców w poszczególnych
konkurencjach:
Mężczyźni
Slalom Równoległy Gigant
Slalom Równoległy
Snowboard Halfpipe
Snowboard Cross
Snowboard Slopestyle

} 32
}
40
40
30

Kobiety
Slalom Równoległy Gigant
} 32
Slalom Równoległy
}
Snowboard Halfpipe
30
Snowboard Cross
24
Snowboard Slopestyle
24
Niezbędne warunki spełniają zawodnicy/zawodniczki, którzy zostali sklasyfikowani na 30 pierwszych miejscach zawodów Pucharu
Świata FIS lub Mistrzostw Świata FIS w stosownej konkurencji (Slalom Gigant Równoległy, Slalom, Snowboard Halfpipe, Snowboard
Cross, Snowboard Slopestyle) oraz posiadają minimum punktów FIS w odpowiednich konkurencjach zgodnie z poniższymi wytycznymi:
Slalom Równoległy:
100 punktów FIS
Snowboard Halfpipe:
100 punktów FIS
Snowboard Cross:
100 punktów FIS
Snowboard Slopestyle:
50 punktów FIS
Ilość miejsc dla Narodowych Komitetów Olimpijskich zostanie przydzielona według Olympic Quota Allocation List, która zawiera
wszystkie Puchary Świata z okresu pomiędzy 1 lipca 2012 a 19 stycznia 2014 a także Mistrzostwa Świata FIS w Snowboardzie 2013.
Podział miejsc zostanie przeprowadzony poprzez przydzielenie jednego miejsca dla każdego zawodnika począwszy od samego
początku Olympic Quota Allocation List w dół.
W momencie, gdy Narodowy Komitet Olimpijski osiągnie maksymalną ilość 4 miejsc, następny Narodowy Komitet Olimpijski

wania:

będący na Olympic Quota Allocation List otrzyma miejsce do momentu uzyskania przez niego maksymalnej ilości miejsc na dane
zawody (daną dyscyplinę).
Propozycja kryterium
kwalifikacyjnego
Terminy Kwalifikacji:
Okres kwalifikacyjny: lipiec 2012 r. - 19 stycznia 2014 r.
Zakończenie okresu kwalifikacyjnego: 19 stycznia 2014 r.

Kryteria międzynarodowe

Hokej na Lodzie
/IIHF/

Liczba konkurencji
2
(1 M +1 K)

Liczba zespołów i zawodników do zakwalifikowania
Liczba kwalifikowanych
zawodników z kraju
Skład męskiej drużyny - 
23 zawodników

(20 zawodników i 3
bramkarzy)

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

Ilość zawodników
Skład żeńskiej drużyny  444 sportowców
21 zawodników
 276 Mężczyzn
(18 zawodników i 3
 168 Kobiet
bramkarzy)
Lista dwunastu zespołów rywalizujących w męskim turnieju hokejowym w 2014 roku podczas Igrzysk Olimpijskich w Soczi
zostanie ustalona do lutego 2013.
Opis zasad kwalifikacji
Zespoły zostaną zakwalifikowane na podstawie Rankingu Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie oraz wyników
do turnieju męskiego
turniejów kwalifikacyjnych.
Etapy kwalifikacji
Ilość kwalifikacji z etapu
Pozostało do zakwalifikowania
Uwagi/Opis
9 zespołów
3 zespoły
Zespoły z dziewięciu najwyższych miejsc światowego rankingu
Etap bezpośredni
(2012 IIHF World Ranking), który zostanie ustalony natychmiast
4 - 20 maja 2012
po zakończeniu Mistrzostw Świata Elity, plus gospodarz Rosja
MŚ Elity
zostaną automatycznie zakwalifikowane do Igrzysk Olimpijskich
Soczi 2014.
-Wstępne turnieje
3 zespoły
Trzy zespoły zwycięzcy z każdego finałowego turnieju
kwalifikacyjne: do końca
kwalifikacyjnego zakwalifikują się do Igrzysk Olimpijskich Soczi
września 2012 r.
2014 roku.
-Turnieje eliminacyjne :
od 8 do 11 listopada
2012 r.
-Finałowe turnieje
kwalifikacyjne odbędą
się od 7 do 10 lutego
2013.
Opis zasad kwalifikacji
Lista ośmiu zespołów rywalizujących w żeńskim turnieju hokejowym w 2014 roku podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich zostanie
do turnieju kobiet
ustalona do Lutego 2013.

Zespoły zostaną zakwalifikowane na podstawie Rankingu Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie
oraz wyników turniejów kwalifikacyjnych.
Etapy kwalifikacji
Ilość kwalifikacji z etapu
Pozostało do zakwalifikowania
Uwagi/Opis
5 zespołów
2 zespoły
Zespoły z pięciu najwyższych miejsc światowego rankingu (2012
Etap bezpośredni
IIHF World Ranking), który zostanie ustalony natychmiast po
7 - 14 kwietnia 2012 zakończeniu Mistrzostw Świata Kobiet, ( plus Rosja, jako
Mistrzostwa Świata
gospodarz) zostaną automatycznie zakwalifikowane do Igrzysk
Kobiet
Olimpijskich 2014.
- Wstępne turnieje
2 zespoły
Dwa zespoły zwycięzcy z każdego finałowego turnieju
kwalifikacyjne: do końca
kwalifikacyjnego zakwalifikują się do Zimowych Igrzysk
września 2012 r.
Olimpijskich w 2014 roku.
- Turnieje eliminacyjne:
od 8 do 11 listopada
2012 r.
- Finałowe turnieje
kwalifikacyjne odbędą
się od 7 do 10 lutego
2013.
Gospodarz IO
1
0
Propozycja kryterium
Kryteria międzynarodowe
kwalifikacyjnego

