
ระบบการคดัเลอืกนกักฬีาวา่ยนํ �า - กฬีาโอลมิปิกส ์คร ั�งที� 32 - TOKYO 2020 (ฉบบัแปล)

หลกัการคดัเลอืกนกักฬีาวา่ยนํ �าเขา้รว่มโอลมิปิก เกมส์ณ กรงุโตเกยีว ประเทศญี�ปุ่ น

อา้งองิจากเอกสาร QUALIFICATION PROCEDURE updated 15 Jul 2020

แบง่เป็น ชาย 17 รายการ หญงิ 17 รายการ และคละเพศ (Mixed) 1 รายการ ดงันี�

รายการสาํหรบันกักฬีาชาย (17) รายการสาํหรบันกักฬีาหญงิ(17) รายการสาํหรบัคละเพศ (Mixed)

50m Freestyle

100m Freestyle

200m Freestyle

400m Freestyle

800m Freestyle*

1500m Freestyle

100m Backstroke

200m Backstroke

100m Breaststroke

200m Breaststroke

100m Butterfly

200m Butterfly

200m Individual Medley

400m Individual Medley

4 x 100m Freestyle Relay

4 x 200m Freestyle Relay

4 x 100m Medley Relay

50m Freestyle

100m Freestyle

200m Freestyle

400m Freestyle

800m Freestyle

1500m Freestyle*

100m Backstroke

200m Backstroke

100m Breaststroke

200m Breaststroke

100m Butterfly

200m Butterfly

200m Individual Medley

400m Individual Medley

4 x 100m Freestyle Relay

4 x 200m Freestyle Relay

4 x 100m Medley Relay

4X100 Mixed Medley Relay*

ขอ้มลูเพิ�มเตมิ รายการฟรสีไตล ์800 เมตร ชาย, ฟรสีไตล์ 1500 เมตร หญงิ และ ผลดัผสม 4x100 Mixed นั�นไดรั้บการบรรจเุขา้ใน
การแขง่ขนักฬีาโอลมิปิก เกมส ์ TOKYO 2020 เป็นครั �งแรก

Translated : Thai version 16 Jul 2021 Page 1 of 14



ระบบการคดัเลอืกนกักฬีาวา่ยนํ �า - กฬีาโอลมิปิกส ์คร ั�งที� 32 - TOKYO 2020 (ฉบบัแปล)

1) FINA ไดจั้ดสทิธิ�ใหนั้กกฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิก เกมส ์TOKYO 2020 ทั �งหมดจํานวน 878* คน

*ตวัเลข 878 คนนี�ไดม้าจากจํานวนนักกฬีาในการแขง่ขนั 18th FINA World Championships 2019 ณ เมอืง กวางจู ประเทศ
เกาหลใีต ้เมื�อปี 2562 (2019) โดยใชห้ลกัพื�นฐานที�วา่ นักกฬีาที�เขา้รว่มการแขง่ขนั 18th FINA World Championships 2019 มี
สทิธิ�ผา่นการคดัเลอืกเพื�อเขา้รว่มแขง่ขนัในกฬีาโอลมิปิก เกมส ์ที�กรงุโตเกยีวทกุคน

2) จํานวนนักกฬีาสงูสดุที�แตล่ะประเทศสามารถสง่เขา้รว่มแขง่ขนัได ้

ชาย 26 คน โดยสามารถ สง่นักกฬีาเขา้รว่มแขง่ขนัในประเภทบคุคลสงูสดุ 2 คนตอ่รายการ และ ทมีผลดั 1 ทมีตอ่รายการ

หญงิ 26 คน โดยสามารถ สง่นักกฬีาเขา้รว่มแขง่ขนัในประเภทบคุคลสงูสดุ 2 คนตอ่รายการ และ ทมีผลดั 1 ทมีตอ่รายการ

คณะกรรมการโอลมิปิกแหง่ชาตทิี�ไมม่นัีกกฬีาผา่นเกณฑค์ดัเลอืกใหเ้ขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิก เกมส ์ในประเภทบคุคลหรอื
ประเภทผลดักต็าม สามารถรอ้งขอสทิธิ�สง่นักกฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนั ผา่นโควตา้ Universality Places ไดเ้พศละ 1 รายการโดย
แบง่เป็น ชาย 1 คน และ หญงิ 1 คน (รายละเอยีดแสดงไวใ้นสว่นของ Universality Places)

ขอ้มลูเพิ�มเตมิ มบีางทา่นเรยีก Universality Places วา่ Wild card

3) การจัดสรรสทิธิ�สําหรับรายการประเภทตา่งๆ

การจัดสรรสทิธิ�ในการแขง่ขนัประเภทบคุคลจะไดรั้บการระบเุป็น “ชื�อของนักกฬีา” ที�ลงแขง่ขนัในรายการนั�น

การจัดสรรสทิธิ�ในการแขง่ขนัประเภทผลดัจะไดรั้บการระบเุป็น “ชื�อประเทศสมาชกิ” ที�ลงแขง่ขนัในรายการนั�น
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1) นักกฬีาทกุคนตอ้งปฏบิตัติามกฏบญัญัตทิี�ใชอ้ยูใ่นปัจจบุนัของโอลมิปิก รวมถงึ กฎขอ้ที� 41 เรื�องสญัชาตขิองผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนั
กฎขอ้ที� 43 วา่ดว้ย ขอ้บงัคบัการใชส้ารกระตุน้ และ การบดิเบอืนขอ้มลูที�มผีลตอ่การแขง่ขนั ผูท้ี�สามารถปฏบิตัติามขอ้บงัคบัของ
โอลมิปิกเทา่นั�น จงึมสีทิธิ�เขา้รว่มการแขง่ขนักฬีา โอลมิปิก เกมส ์ณ กรงุโตเกยีวได ้

2) นักกฬีาที�ไดส้ทิธิ�เขา้รว่มการแขง่ขนัในรายการที�จัดขึ�นภายใตก้ารรับรองของ FINA และปฏบิตัติามกฎของ FINA เทา่นั�น จงึจะมี
สทิธิ�เขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิก เกมส์

3) นักกฬีาที�ไดเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัรายการ 18th FINA World Championships 2019 ณ เมอืง กวางจ ูประเทศ เกาหลใีต ้ในปี พ.ศ.
2562 (หรอื ค.ศ. 2019) และ/หรอื ผูท้ี�ผา่นการพจิารณาจาก FINA วา่เหมาะสมใหเ้ขา้แขง่ขนัเทา่นั�น จงึจะมสีทิธิ�ยื�นคํารอ้งขอโควตา้
Universality Places ตาม กตกิาของ FINA ขอ้ BL 9.3.6.4.3

ขอ้มลูเพิ�มเตมิ คณุสมบตัขิองนักกฬีาในขอ้ 3) นั�น มกีารเปลี�ยนแปลงจากฉบบัเดอืนมนีาคม พ.ศ.2561 (ค.ศ.2018) โดยเปลี�ยนจาก
คําวา่ “และ ผูท้ี�ผา่นการพจิารณาจาก FINA” เป็นคําวา่ “และ/หรอื ผูท้ี�ผา่นการพจิารณาจาก FINA” เพื�อผอ่นปรนใหป้ระเทศสมาชกิ
ไดค้ดัเลอืกตวันักกฬีาไดใ้นสถานการณก์ารระบาดของโรค COVID-19  โดยสามารถพจิารณาเลอืกนักกฬีาที�ไมผ่า่นการแขง่ขนั
18th FINA World Championships 2019 ณ เมอืง กวางจู ประเทศ เกาหลใีต ้เป็นตวัแทนของประเทศได ้แตต่อ้งเป็นผูท้ี�มคีะแนน
FINA Point ดทีี�สดุในประเทศ

(เรยีงลําดบัจาก นักกฬีาที�ไดส้ทิธิ�พจิารณาในการเขา้รว่มแขง่ขนักอ่นไปหลงั ตาม กตกิา FINA ขอ้ BL 9.3.6.4.2)

1) นักกฬีาที�ทําเวลาไดด้กีวา่เวลาเกณฑโ์อลมิปิก A (OQT : Olympic Qualifying Time / “A” Time) ทกุคน

2) นักกฬีาที�เป็นสมาชกิทมีผลดัที�อยูใ่น 16 อนัดบัแรกของแตล่ะรายการประเภทผลดั

3) นักกฬีาที�อยูใ่นกลุม่รับสทิธิ� Universality Places

4) นักกฬีาที�ทําเวลาไดด้กีวา่เวลาเกณฑโ์อลมิปิก B (OST : Olympic Selection Time / “B” Time) ซึ�งไดรั้บเชญิ
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เกณฑก์ารคดัเลอืกนกักฬีาประเภทบคุคล

รายการแขง่ขนัเพื�อคดัเลอืกตวันกักฬีา (Qualification Events)

เกณฑค์ดัเลอืก A (OQT) และเกณฑค์ดัเลอืก B (OST)

คณะกรรมการ FINAไดต้ั �งเกณฑเ์วลาขึ�นมา 2 เกณฑ ์ไดแ้ก่ เกณฑ ์A และ เกณฑ ์B  ซึ�งเกณฑ ์B เป็นเวลาที�สามารถทําไดง้า่ย
กวา่ โดยเวลาอยา่งเป็นทางการที�สามารถนํามาสง่ (Entry times) ไดนั้�นจะตอ้งเป็นเวลาที�ไดจ้ากการแขง่ขนัที�ผา่นการรับรองโดย
FINA ที�จัดขึ�นตั �งแต่ 1 มนีาคม 2562 (2019) ถงึ 27 มถินุายน 2564 (2021) สามารถดเูกณฑเ์วลาโอลมิปิกสําหรับรายการตา่งๆ
ไดท้ี�ตาราง H เกณฑเ์วลาตา่งๆ

ขอ้มลูเพิ�มเตมิ นักกฬีาที�ผา่นเวลาเกณฑ ์A นั�นจะไดรั้บสทิธิ�เขา้แขง่ขนัทนัท ีสว่นนักกฬีาที�ทําผา่นเกณฑเ์วลา B นั�นจะไดรั้บ
สทิธิ�เขา้รับการพจิารณาเพื�อเขา้รว่มการแขง่ขนั

FINA ไดจั้ดทําปฏทินิการแขง่ขนัที� FINA ใหก้ารรับรองและสามารถใชใ้นการคดัเลอืกเขา้แขง่ขนักฬีาโอลมิปิก ลงบนเว็ปไซต์
www.fina.org และจะทําการอพัเดตตารางแขง่ขนัอยา่งตอ่เนื�อง จนถงึ เดอืนกมุภาพันธ ์2564 (2021) โดยปฏทินิจะแสดง
รายการแขง่ขนัตา่งๆ เชน่ การแขง่ขนั 18th FINA World Championships, การแขง่ขนัชงิชนะเลศิประจําทวปี, การคดัเลอืกตวั
ระดบัทวปี, การแขง่ขนัระดบัชาต,ิ การแขง่ขนัเพื�อคดัเลอืก และรายการตา่งๆที�ไดรั้บการรับรองโดย FINA

การแขง่ขนัที�ไดรั้บการรับรองจะตอ้งจัดการแขง่ขนั โดยมคีณะผูต้ดัสนิและผูป้ลอ่ยตวัซึ�งอยูใ่นรายชื�อของ FINA (FINA list)
เทา่นั�น ทั �งนี�ผูจั้ดการแขง่ขนัตอ้งระบชุนดิของระบบจับเวลาใหช้ดัเจนดว้ย

นกักฬีาที�ทาํเวลาผา่นเกณฑ ์ A (OQT)

นักกฬีาที�ทําเวลาผา่นเกณฑ ์A จํานวน 1 รายการหรอืมากกวา่ จะไดส้ทิธิ�เขา้รว่มแขง่ขนัโอลมิปิกเกมสโ์ดยอตัโนมตัิ โดยแตล่ะ
ประเทศสมาชกิสามารถสง่นักกฬีาเขา้แขง่ขนัได ้2 คนตอ่รายการ กต็อ่เมื�อนักกฬีาทั �งคูทํ่าเวลาผา่นเกณฑ ์A

นกักฬีาที�เขา้ขา่ยรบัการพจิารณาเชญิเขา้รว่มการแขง่ขนัและผา่นเกณฑ ์B (OST)

หลงัจากสิ�นสดุระยะเวลาที�จะทําเวลาเพื�อคดัเลอืกแลว้ ในกรณีที�จํานวนของนักกฬีาทั �งหมดที�เขา้แขง่ขนัไมถ่งึ 878 คน FINA จะ
ทําการพจิารณา จํานวนนักกฬีาที�ทําเวลาผา่นเกณฑ ์A รวมกบั จํานวนนักกฬีาที�ผา่นเขา้มาแขง่ขนัรายการประเภทผลดัอยา่งเดยีว
(Relay-Only Athletes) และจํานวนนักกฬีาที�ไดส้ทิธิ� Universality Places  แลว้จงึเชญินักกฬีาที�ทําเวลาผา่นเกณฑ ์B เขา้รว่ม
การแขง่ขนัจนกวา่จะครบจํานวน 878 คน ซึ�งจํานวนนักกฬีาที�ทําเวลาผา่นเกณฑ ์B ที�ไดรั้บเชญิเขา้รว่มแขง่ขนั จะถกูจัดสรรตาม
รายการตา่งๆ โดยใชอ้นัดบัจาก FINA World Ranking ถงึวนัที� 21 มถินุายน 2564 (2021)ในการพจิารณา

ประเทศสมาชกิสามารถเลอืกทา่แขง่ขนัใหนั้กกฬีาที�ผา่นเกณฑ ์B ของตนไดร้ายการละ 1 คน โดยนักกฬีาที�ทําเวลาผา่นเกณฑ ์B
ที�ไดรั้บเชญิเขา้รว่มการแขง่ขนันั�น สามารถลงแขง่ขนัในทา่ที�ตนไดรั้บสทิธิ�เทา่นั�น
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เกณฑก์ารคดัเลอืกรายการประเภทผลดั

รายการแขง่ขนัเพื�อคดัเลอืกตวันกักฬีา (Qualification Events)

ในรายการประเภทผลดัแตล่ะรายการนั�น จะมทีมีที�ผา่นการคดัเลอืกใหเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัสงูสดุ 16 ทมี และเมื�อรวมทมีผลดั
ทั �งหมดจากรายการผลดัทกุรายการแลว้ จะมทีมีรวมทั �งหมด 112 ทมี
โดยประเทศสมาชกิสามารถสง่ทมีเขา้แขง่ขนัรายการประเภทผลดัได ้1 ทมีตอ่ 1 รายการผลดั

รายการ FINA World Championships
ทมีผลดัจากคณะกรรมการโอลมิปิกแหง่ชาตทิี�ไดอ้นัดบั 1-12 ในการแขง่ขนั 18th FINA World Championships ณ เมอืงกวางจู
ประเทศเกาหลใีต ้จะไดผ้า่นเขา้รว่มการแขง่ขนัโอลมิปิก เกมสใ์นรายการผลดัที�ทมีนั�นๆเขา้แขง่ขนั โดยอา้งองิจากผลการแขง่ขนั
ในรอบคดัเลอืก

ทมีที�ทาํเวลาไดเ้ร็วที�สดุระหวา่งชว่งคดัเลอืก

และอกี 4 สทิธิ�ที�เหลอืจะเป็นของ 4 ทมีที�ทําเวลาไดเ้ร็วที�สดุ ตามขอ้มลูอนัดบัโลกของ FINA (FINA World ranking) ณ วนัที� 31
พฎษภาคม 2564 (2021)  ทั �งนี� เวลาที�นํามาพจิารณานั�นตอ้งทําขึ�นในระหวา่งชว่งคดัเลอืกตั �งแตว่นัที� 1 มนีาคม 2562 (2019)
ถงึ 31 พฤษภาคม 2564 (2021) และตอ้งมาจากการแขง่ขนัที�ไดรั้บการรับรองโดย FINA

ในกรณีทมีที�ไดส้ทิธิ�เขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิกแลว้ ไมว่า่จะเป็นกลุม่ที�ไดอ้นัดบัจากการแขง่ขนั 18th FINA World
Championships หรอื 4 ทมีที�ทําเวลาเร็วที�สดุตามการจัดอนัดบัโลกของ FINA ณ วนัที� 31 พฤษภาคม 2564 (2021) ไมส่ามารถ
เขา้รว่มแขง่ดว้ยกรณีใดๆกต็าม สทิธิ�นั �นจะเป็นของทมีที�ทําเวลาเร็วที�สดุในอนัดบัถดัมา ตามการจัดอนัดบัโลกของ FINA ตาม
เงื�อนไขวา่ เวลาที�ทําไดต้อ้งมาจากการแขง่ขนัรายการคดัเลอืกที�รับรองโดย FINA

นักกฬีาที�ไดส้ทิธเ์ขา้รว่มแขง่ขนัในรายการประเภทบคุคล สามารถลงทําการแขง่ขนัในรายการประเภทผลดัได ้แมว้า่นักกฬีาคนดงั
กลา่วจะทําเวลาไมผ่า่นเกณฑ ์B ในรายการและระยะที�จะลงแขง่ขนัในรายการประเภทผลดั

คณะกรรมการโอลมิปิกแหง่ชาตสิามารถเพิ�มชื�อนักกฬีาเพื�อทําการแขง่ขนัในรายการประเภทผลดัอยา่งเดยีวได ้ (Relay-Only
Athletes) โดยมเีงื�อนไขวา่นักกฬีาคนดงักลา่วตอ้งทําเวลาผา่นเกณฑ ์B ในรายการและระยะที�จะลงแขง่ขนัในรายการประเภท
ผลดั เป็นอยา่งนอ้ย โดยใหใ้ชร้ปูแบบการคํานวณจํานวนนักกฬีา ดงันี�
1 ทมีผลดั สามารถมนัีกกฬีาสํารอง ได ้2 คน
2 ทมีผลดั สามารถมนัีกกฬีาสํารอง ได ้4 คน
3 ทมีผลดั สามารถมนัีกกฬีาสํารอง ได ้6 คน
4 ทมีผลดั สามารถมนัีกกฬีาสํารอง ได ้8 คน
5 ทมีผลดั สามารถมนัีกกฬีาสํารอง ได ้10 คน
6 หรอื 7 ทมีผลดั สามารถนักกฬีาสํารอง ได ้12 คน

สําหรับคณะกรรมการโอลมิปิกแหง่ชาตทิี�สง่ชื�อนักกฬีาที�ลงแขง่ขนัรายการประเภทผลดัอยา่งเดยีว (Relay-Only Athletes)
นักกฬีาดงักลา่วจะตอ้งลงแขง่ขนัในรอบใดรอบหนึ�ง ไมว่า่จะเป็น รอบคดัเลอืก หรอื รอบชงิชนะเลศิ หากนักกฬีาดงักลา่วไมไ่ดล้ง
แขง่ขนัในรายการประเภทผลดัใดเลย จะสง่ผลใหท้มีถกูตดัสทิธิ�ในรายการประเภทผลดัรายการสดุทา้ยที�มชี ื�อนักกฬีาดงักลา่ว
ยกเวน้กรณีที�นักกฬีาไดรั้บบาดเจ็บหรอืมเีหตฉุุกเฉนิ โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ FINA Sports Medicine

คณะกรรมการโอลมิปิกแหง่ชาตทิี�ไดรั้บสทิธิ�สง่นักกฬีาลงแขง่ขนัรายการประเภทผลดั ตอ้งสง่รายชื�อนักกฬีาในรายการประเภท
ผลดัให ้FINA ภายในวนัที� 11 มถินุายน 2564 (2021)
คณะกรรมการโอลมิปิกแหง่ชาตติอ้งสง่รายชื�อนักกฬีาที�ลงแขง่ขนัรายการประเภทผลดัอยา่งเดยีว ให ้FINA ภายในวนัที� 27
มถินุายน 2564 (2021)
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คณะกรรมการโอลมิปิกแหง่ชาตทิี�ไมม่นัีกกฬีาที�ทําเวลาผา่นเกณฑ ์A  หรอื B เลย สามารถยื�นเรื�องขอสทิธิ�ได ้ โดยแบง่เป็นสทิธิ�
สําหรับนักกฬีาชาย 1 คนและนักกฬีาหญงิ 1 คน โดยมเีงื�อนไขวา่ นักกฬีาทั �งสองคนไดเ้ขา้รว่มการแขง่ขนั 18th FINA World
Championships ปี 2562 (2019) และ/หรอื ไดรั้บการอนุมตัจิาก FINA ใหเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัในสทิธิ� Universality Places

สบืเนื�องจากผลกระทบจากสถานการณก์ารระบาดของโรค COVID-19 อนัรา้ยแรง นํามาซึ�งการเลื�อนจัดการแขง่ขนั โตเกยีว
โอลมิปิก และทําใหเ้กดิชว่งวา่ง 2 ปี ระหวา่งการแขง่ขนั 18th FINA World Championships 2019 ณ เมอืง กวางจู ประเทศ
เกาหลใีต ้ในปี พ.ศ. 2562 (2019) กบัการแขง่ขนักฬีา โอลมิปิก เกมส ์ในวนัและเวลาใหมข่องปี 2564 (2021) ซึ�งไมเ่คยเกดิขึ�นมา
กอ่น คณะกรรมการโอลมิปิกแหง่ชาต/ิสมาคมกฬีาวา่ยนํ�าแหง่ชาต ิที�ไมม่นัีกกฬีาทําเวลาผา่นเกณฑ ์A หรอื B จะไดรั้บสทิธิ�ในการสง่
นักกฬีาชายหรอืนักกฬีาหญงิที�มอีนัดบัสงูสดุ 1 คน เพื�อลงแขง่ขนัรายการประเภทบคุคลได ้1 รายการ โดยอา้งองิ FINA Points
ฉบบัปี 2564 (2021)  ทั �งนี�ผลการแขง่ขนัที�นํามาพจิารณาจะตอ้งเป็นเวลาจากการแขง่ขนัที�อยูใ่นรายชื�อการแขง่ขนัเพื�อคดัเลอืก
นักกฬีาโอลมิปิกที� FINA รับรอง (รวมทั �งรายการ FINA World Championships ณ เมอืง กวางจ ูปี 2564 : 2019)

หลงัจากหารอืกบั FINA แลว้ ประเทศสมาชกิมสีทิธิ�สง่นักกฬีาที�มอีนัดบัที�สองของประเทศเขา้แขง่ขนั ดว้ยเหตผุลที�สมควร เชน่ การ
เลกิเลน่ การไดรั้บบาดเจ็บ หรอื เกี�ยวขอ้งกบัการใชส้ารกระตุน้ ของนักกฬีาในอนัดบัหนึ�ง

คณะกรรมการโอลมิปิกแหง่ชาตทิี�มนัีกกฬีาเพยีงเพศเดยีวซึ�งสามารถทําเวลาผา่นเกณฑ ์A หรอื ไดรั้บเชญิเขา้มาแขง่ขนัในฐานะ
นักกฬีาที�ทําเวลาผา่นเกณฑ ์B สามารถยื�นขอสง่นักกฬีาอกีเพศผา่นสทิธิ� Universality Places ได ้

นักกฬีาที�ทําเวลาผา่นเกณฑ ์B และไดส้ทิธิ� Universality Places สามารถลงแขง่ขนัรายการประเภทบคุคลได ้2 รายการ สว่น
นักกฬีาที�ทําเวลาไมผ่า่นเกณฑ ์B นั�นจะสามารถลงแขง่ขนัรายการประเภทบคุคลไดเ้พยีง  1 รายการเทา่นั�น

คณะกรรมการโอลมิปิกแหง่ชาตติอ้งยื�นเอกสารสําหรับ Universality Places เพื�อขอความเห็นชอบจาก FINA ภายในวนัที� 20
มถินุายน 2564 (2021)

FINA จะทําการยนืยนัสทิธิ� Universality Places กบัคณะกรรมการโอลมิปิกแหง่ชาตภิายในวนัที� 1 กรกฎาคม 2564 (2021)

เมื�อสิ�นสดุกระบวนการคดัเลอืกนักกฬีาเพื�อเขา้แขง่ขนัแลว้ FINA จะทําการประเมนิจํานวนนักกฬีาที�ทําเวลาผา่นเกณฑ์ A, จํานวน
นักกฬีาที�เขา้แขง่ขนัรายการประเภทผลดัอยา่งเดยีว (Relay-Only Athletes) รวมถงึจํานวนนักกฬีาที�ไดส้ทิธิ� Universality Places
เพื�อใหไ้ดจํ้านวนรวมนักกฬีาครบตามที�กําหนด (878 คน) FINA จะทําการเชญินักกฬีาที�ทําเวลาผา่นเกณฑ ์B และดําเนนิการแจง้
คณะกรรมการโอลมิปิกแหง่ชาตขิองแตล่ะประเทศภายในวนัที� 30 มถินุายน 2564 (2021) โดยจะมรีะบบตดิตามและแสดงขอ้มลู
นักกฬีาวา่ยนํ�าที�ผา่นเขา้รว่มแขง่ขนักฬีาโอลมิปิก เกมส์ ในแตล่ะรายการ ผา่นทางเว็บไซตข์อง FINA โดย FINA จะตดิตอ่ขอคํา
ยนืยนัการเขา้รว่มแขง่ขนัจากคณะกรรมการโอลมิปิกแหง่ชาต/ิสมาคมกฬีาวา่ยนํ�าแหง่ชาต ิที�มนัีกกฬีาผา่นเกณฑ ์A ดว้ย

คณะกรรมการโอลมิปิกแหง่ชาตจิะตอ้งยนืยนัความประสงคท์ี�จะใชส้ทิธิ�ที�ไดรั้บเชญิไป ภายในกําหนดเวลา ดงัที�ระบไุวใ้น ขอ้ G
กําหนดการที�เกี�ยวขอ้ง (Qualification Timeline)

ซึ�งขั �นตอนการยนืยนัสทิธิ�ของคณะกรรมการโอลมิปิกแหง่ชาตทิี�มทีมีผลดัผา่นเขา้รว่มแขง่ขนักฬีาโอลมิปิก เกมส์ และ ประเทศ
สมาชกิที�ไดส้ทิธิ� Universality Places นั�นไดร้ะบไุวใ้นยอ่หนา้กอ่นนี�แลว้
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ในกรณีที�คณะกรรมการโอลมิปิกแหง่ชาตไิมไ่ดย้นืยนัสทิธิ�ตามวนัที�กําหนดหรอืสละสทิธิ�ในการเขา้รว่มแขง่ขนั สทิธิ�นั �นจะถกูจัดสรร
ใหก้บัทมีที�ดทีี�สดุในลําดบัตอ่ไปของผลดันั�นๆ โดยอา้งองิจากการจัดอนัดบัโลกของ FINA (FINA World Ranking) ณ วนัที� 31
พฤษาภาคม  2564 (2021)

ในกรณีที�คณะกรรมการโอลมิปิกแหง่ชาตปิฏเิสธการรับสทิธิ�ในรายการประเภทบคุคล สทิธิ�นั �นจะถกูจัดสรรใหก้บันักกฬีาที�มอีนัดบัสงู
ที�สดุลําดบัตอ่ไปของรายการนั�นๆ โดยอา้งองิจากการจัดอนัดบัโลกของ FINA (FINA World Ranking) ณ วนัที� 27 มถินุายน 2564
(2021)
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วนัที� กาํหนดการ
เดอืนธนัวาคม 2561 (2018) FINA ประกาศเกณฑเ์วลาสําหรับทกุรายการ และนําสง่ใหก้บัสหพันธ/์สมาคม

กฬีาวา่ยนํ�าทกุประเทศ
จนถงึเดอืนกมุภาพันธ ์2564 (2021) FINA ประกาศรายการแขง่ขนัที�ไดรั้บการรับรองใหเ้ป็นรายการสําหรับการ

คดัเลอืกตวับนเว็บไซต ์www.fina.org
1 มนีาคม 2562 (2019) – 27 มถินุายน 2564
(2021)

หว้งเวลาที�นักกฬีาลงทําการแขง่ขนัในรายการตา่งๆที�ไดรั้บการรับรอง เพื�อใช ้
ในการคดัเลอืก สําหรับรายการประเภทบคุคล

1 มนีาคม 2562 (2019) – 31 พฤษภาคม
2564 (2021)

หว้งเวลาที�นักกฬีาลงทําการแขง่ขนัในรายการตา่งๆที�ไดรั้บการรับรอง เพื�อใช ้
ในการคดัเลอืก สําหรับรายการประเภทผลดั

12 – 18 กรกฎาคม 2562 (2019) การแขง่ขนัรายการ 18th FINA World Championships 2019 ณ เมอืง กวาง
จ ูประเทศ เกาหลใีต ้

31 สงิหาคม 2562 (2019) FINA แจง้สหพันธ/์สมาคมกฬีาวา่ยนํ�า ของประเทศที�มทีมีผลดัผา่นเกณฑจ์าก
การแขง่ขนัรายการ 18th FINA World Championships 2019

30 กนัยายน 2562 (2019) สหพันธ/์สมาคมกฬีาวา่ยนํ�า ของประเทศที�ไดรั้บแจง้วา่ทมีผลดัผา่นเกณฑจ์าก
การแขง่ขนัรายการ 18th FINA World Championships 2019 ณ เมอืง กวาง
จ ูประเทศ เกาหลใีต ้แจง้ยนืยนัการเขา้รว่มแขง่ขนักฬีา โอลมิปิก เกมส์

31 พฤษภาคม 2564 (2021) วนัสดุทา้ยของการทําเวลาเพื�อคดัเลอืกในรายการประเภทผลดั
4 มถินุายน 2564 (2021) FINA แจง้คณะกรรมการโอลมิปิกแหง่ชาต/ิสมาคมกฬีาวา่ยนํ�าของประเทศที�มี

ทมีผลดัผา่นการคดัเลอืก รวมถงึนักกฬีาที�ลงแขง่ขนัในรายการประเภทผลดั
เทา่นั�น (relay-only)

11 มถินุายน 2564 (2021) คณะกรรมการโอลมิปิกแหง่ชาตแิจง้ยนืยนัการเขา้รว่มการแขง่ขนัของทมีผลดั
ไปยงั FINA

14 มถินุายน 2564 (2021) FINA ทําการจัดสรรสทิธิ�ของทมีผลดัที�ไมถ่กูใช ้
27 มถินุายน 2564 (2021) คณะกรรมการโอลมิปิกแหง่ชาตแิจง้ยนืยนัรายชื�อนักกฬีาที�ลงแขง่ขนัใน

รายการประเภทผลดัเทา่นั�นไปยงั FINA
20 มถินุายน 2564 (2021) วนัสดุทา้ย ในการสง่เอกสารเพื�อขอสทิธิ� Universality Places โดยคณะ

กรรมการโอลมิปิกแหง่ชาติ
27 มถินุายน 2564 (2021) วนัสดุทา้ยของการทําเวลาเพื�อคดัเลอืกในรายการประเภทบคุคล
30 มถินุายน 2564 (2021) FINA แจง้รายชื�อนักกฬีาที�ผา่นเกณฑโ์อลมิปิก A (OQT) และเกณฑ ์B (OST)

ที�ไดรั้บเชญิ ไปยงัคณะกรรมการโอลมิปิกแหง่ชาต/ิสมาคมกฬีาวา่ยนํ�าของ
ประเทศ

1 กรกฎาคม 2564 (2021) FINA แจง้ยนืยนัสทิธิ� Universality Places ไปยงัคณะกรรมการโอลมิปิกแหง่
ชาติ

3 กรกฎาคม 2564 (2021) คณะกรรมการโอลมิปิกแหง่ชาตแิจง้ยนืยนัรายชื�อนักกฬีาทั �งที�ผา่นเกณฑ์
โอลมิปิก A (OQT) และเกณฑ ์B (OST) ที�ไดรั้บเชญิ ไปยงั FINA

4 กรกฎาคม 2564 (2021) FINA ทําการจัดสรรสทิธิ�ของนักกฬีาที�ไดรั้บเชญิที�ไมถ่กูใช ้
ภายใน 4 กรกฎาคม 2564 (2021) FINA ทําการจัดสรรสทิธิ�ของนักกฬีาทั �งหมดที�ไมถ่กูใช ้

FINA แจง้จํานวนนักกฬีาวา่ยนํ�าทั �งหมดที�จะเขา้แขง่ขนัไปยงัคณะกรรมการ
ฝ่ายจัดการแขง่ขนั Tokyo 2020

5 กรกฎาคม 2564 (2021) วนัสดุทา้ยของการยื�นรายชื�อนักกฬีาเขา้แขง่ขนักฬีาโอลมิปิก Tokyo 2020
23 กรกฎาคม – 8 สงิหาคม 2564 (2021) การแขง่ขนักฬีาโอลมิปิก เกมส ์Tokyo 2020
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ตารางแสดงเกณฑเ์วลาคดัเลอืกนักกฬีาเขา้แขง่ขนักฬีา โอลมิปิก เกมส ์ Tokyo 2020 :

ขอ้มลูเพิ�มเตมิ
ถา้นักกฬีาทําเวลาผา่นเกณฑ ์A (OQT) คณะกรรมการโอลมิปิกแหง่ชาตสิามารถสง่นักกฬีาเขา้แขง่ขนัได ้2 คนตอ่ 1รายการ
ถา้นักกฬีาทําเวลาผา่นเกณฑ ์B (OST) คณะกรรมการโอลมิปิกแหง่ชาตสิามารถสง่นักกฬีาเขา้แขง่ขนัได ้1คนตอ่ 1รายการ

แปลและเรยีบเรยีง โดย
นายดลุยฤทธิ� พวงทอง และนายณัฐพล ชวนะวานชิวฒุิ
คณะกรรมการศนูยพั์ฒนาเพื�อความเป็นเลศิ (TPDC) สมาคมกฬีาวา่ยนํ�าแหง่ประเทศไทย
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ผลดัฟรสีไตล ์4x100 เมตร
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ผลดัฟรสีไตล ์4x200 เมตร
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ผลดัผสม 4x100 เมตร
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ชว่งเวลาที�นกักฬีาสามารถทาํเวลาเพื�อคดัเลอืกในรายการประเภทบคุคล :  1 มนีาคม 2562 (2019) – 27 มถินุายน 2564
(2021)

ชว่งเวลาที�นกักฬีาสามารถทาํเวลาเพื�อคดัเลอืกในรายการประเภทผลดั: 1 มนีาคม 2562 (2019) – 31 พฤษภาคม 2564
(2021)

FINA รับรองเวลาสง่เขา้แขง่ขนั (Entry time) ในการแขง่ขนัโอลมิปิกเกมสข์องนักกฬีาที�ไดม้าจากการแขง่ขนัที� FINA ไดป้ระกาศ
รับรองไวแ้ลว้เทา่นั�น

FINA รับรองเวลาจากการแขง่ขนัที�มทีมีผูต้ดัสนิและผูป้ลอ่ยตวัซึ�งอยูใ่นรายชื�อผูต้ดัสนิของ FINA (FINA list) ทําหนา้ที�ในการ
แขง่ขนัรายการดงักลา่วเทา่นั�น

ตามกฎของ FINA ขอ้ที� BL 12 รายการดงัตอ่ไปนี�สามารถใชเ้ป็นรายการคดัเลอืก สําหรับการแขง่ขนัวา่ยนํ�า ที� โตเกยีว โอลมิปิก
เกมส์

ลาํดบั 1 การแขง่ขนั  18th FINA World Championships 2019 (ปี พ.ศ. 2562) ที�เมอืง กวางจ ูประเทศ เกาหลใีต ้

ลาํดบั 2 การแขง่ขนั 7th FINA World Junior Swimming Championships 2019 (ปี พ.ศ. 2562) ที�เมอืง บดูาเปสต์ ประเทศ
ฮงัการ ีและ การแขง่ขนั FINA Swimming World Cup (ในกรณีจัดแขง่ขนัในสระ  50 เมตร)

ลาํดบั 3 การแขง่ขนัวา่ยนํ�าระดบัทวปี, การแขง่ขนัวา่ยนํ�าเยาวชนระดบัทวปี, การแขง่ขนัวา่ยนํ�าระดบัภมูภิาค, มหกรรมกฬีาระดบั
ภมูภิาคที�บรรจกุฬีาวา่ยนํ�า โดยชาตเิจา้ภาพที�มโีครงการจะจัดแขง่กฬีาระดบัทวปีและระดบัภมูภิาคตอ้งยื�นเรื�องขออนุมตักิารจัดแขง่
จาก FINA  ลว่งหนา้เพื�อรองรับผลการแขง่ขนั

ลาํดบั 4 การแขง่ขนัวา่ยนํ�านานาชาตทิี�จัดโดย ชาตสิมาชกิของ FINA โดยชาตทิี�เป็นเจา้ภาพสามารถจัดการแขง่ขนัดงักลา่วไดส้งู
สดุ 4 ครั�งตอ่ปี และผลการแขง่ขนัจะไดรั้บการพจิารณาตอ่เมื�อมนัีกกฬีาจากชาตอิื�นๆนอกเหนอืจากชาตเิจา้ภาพเขา้รว่มแขง่ขนั

ลาํดบั 5 การคดัตวัระดบัชาต,ิ การแขง่ขนัชงิแชมป์ระดบัชาต ิโดยแตล่ะชาตสิามารถจัดการแขง่ขนัดงักลา่วไดส้งูสดุ 2 ครั�งตอ่ปี

ขอ้มลูเพิ�มเตมิ

เกณฑค์ดัตวัโอลมิปิก A และ B
https://resources.fina.org/fina/document/2021/01/21/3726e45a-7e5d-42bd-8e0a-7d3201f8f69f/tokyo_2020_-_og_q
ual_events_-_qualifying_time_standards_0.pdf

คาํรอ้งขอจดัแขง่ขนัสาํหรบัการแขง่ขนัในลาํดบัที� 3 4 และ 5
https://resources.fina.org/fina/document/2021/04/19/85a448dc-56b2-4191-9c9e-a8381607f069/Tokyo-2020-OG-Q
ual-Events-SW-Application-Form.pdf
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กาํหนดสง่เอกสารคาํรอ้งขอรบัรองการแขง่ขนัตอ้งสง่ถงึ FINA ไมเ่กนิหว้งเวลา ดงัตอ่ไปนี�

การแขง่ขนัที�จดัข ึ�นในปี 2563 (2020) ยื�นเร ื�อง 45 วนักอ่นการแขง่ขนั

การแขง่ขนัที�จดัข ึ�นในปี  2564 (2021) ยื�นเร ื�องไมเ่กนิ 31 ธนัวาคม 2563 (2020)

- เอกสารคํารอ้งที�เลยกําหนดวนัดงักลา่วจะไมไ่ดรั้บการพจิารณา

- รายการแขง่ที�ไดรั้บการรับรองจะถกูบนัทกึลงบนปฏทินิการแขง่ขนัของ FINA โดยอตัโนมตัิ

รายการที�จัดขึ�นหลงัจากวนัที� 1 มนีาคม 2562 (2019) และไดรั้บการรับรองเป็นรายการคดัเลอืกเพื�อแขง่ขนั 18th FINA World
Championships 2019 (ปี พ.ศ. 2562) จะไดรั้บการพจิารณาใชส้ถติเิพื�อคดัเลอืกเขา้แขง่ขนั โตเกยีว โอลมิปิกเกมสโ์ดยอตัโนมตัิ

ระบบจบัเวลา

- เอกสารคํารอ้งตอ้งระบรุายละเอยีดของระบบจับเวลาที�ใช ้และตอ้งเป็นระบบจับเวลาแบบไฟฟ้าเทา่นั�น

- ผลการแขง่ขนัอยา่งเป็นทางการตอ้งสง่ถงึ FINA ทนัททีี� rankings@fina.org ภายหลงัจบการแขง่ขนัในรปูแบบ PDF และในรปู
แบบไฟลอ์เิล็กทรอนกิสข์องโปรแกรม Lenex หรอื Hy-Tek cl2/sdif

- วนัเดอืนปีเกดิเต็ม ของนักกฬีาตอ้งถกูระบใุนไฟลผ์ลการแขง่ขนั โดยเรยีงตาม วนั เดอืน และปีเกดิ (ในรปูแบบ dd/mm/yyyy)

แปลและเรยีบเรยีง โดย
นายดลุยฤทธิ� พวงทอง และนายณัฐพล ชวนะวานชิวฒุิ
คณะกรรมการศนูยพั์ฒนาเพื�อความเป็นเลศิ (TPDC) สมาคมกฬีาวา่ยนํ�าแหง่ประเทศไทย
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