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NEMZETKÖZI KERÉKPÁR SZÖVETSÉG
(UCI)

A. Sportesemények és kvóták

VEGYES SPORTESEMÉNYEK (1)
Csoportverseny (három férfi és egy nő):

- Utcai – utcai verseny (férfiak)
- Utcai – gyorsasági (férfiak és nők)
- Mountain Bike – terep olimpiai XCO (férfiak és nők)
- BMX (férfiak és nők)
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Nemzeti Olimpiai Bizottság kvóta
Maximálisan egy csapat  Nemzeti  Olimpiai  Bizottságonként,  amely három (3)  férfit  és egy (1) nőt 
tartalmaz

Sportoló alkalmassága
Ahhoz,  hogy  egy  versenyző  alkalmas  legyen  a  2010-es  Ifjúsági  Olimpiai  Játékokon  történő 
részvételre a születési dátumának 1992. január 1. és 1993. december 31. közé kell esnie.

B. Kvalifikációs rendszer

TELJESÍTMÉNY ÉS FÖLDRÉSZ KÉPVISELTETÉS
Két sportkritérium – kitartás és teljesítmény – teszi lehetővé a sportolók számára, hogy kvalifikálják a 
Nemzeti Olimpiai Bizottságukat az Ifjúsági Olimpiai Játékokra:

Európa:              17 Nemzeti Olimpiai Bizottság
Amerika:                4 Nemzeti Olimpiai Bizottság
Óceánia:              2 Nemzeti Olimpiai Bizottság
Ázsia:                   2 Nemzeti Olimpiai Bizottság
Afrika:                  1 Nemzeti Olimpiai Bizottság (összesen: 26 Nemzeti Olimpiai Bizottság)

1 a) Kitartás kritérium (15 Nemzeti Olimpiai Bizottság jut be):

A 2009-es Nemzetek Kupája rangsora a 2009.09.20-i állás szerint

A  2009  évi  Junior  Nemzetek  Kupája  végső  rangsor  szerinti  első  15  nemzete  automatikusan 
kvalifikálja a Nemzeti Olimpiai Bizottságát. A következő kvóták elérésére van lehetőség:

Európa:              15 Nemzeti Olimpiai Bizottság
Amerika:              3 Nemzeti Olimpiai Bizottság
Óceánia:              1 Nemzeti Olimpiai Bizottság
Ázsia:                   1 Nemzeti Olimpiai Bizottság
Afrika:                  1 Nemzeti Olimpiai Bizottság

Amennyiben  az adott  földrész kvótája  elérésre  kerül  az  a  Nemzeti  Olimpiai  Bizottság kvalifikálja 
magát, amelyik ország a sorrendben a következő. 
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1 b) Teljesítmény kritérium (11 Nemzeti Olimpiai Bizottság jut be):

A 2009.09.10-én rendezett 2009-es Junior Férfi BMX és MTB Olimpiai Terep (XCO) 
Világbajnokság nemzetek szerinti összesített rangsora 

A Junior  Férfi  BMX és MTB Olimpiai  Terep (XCO)  Világbajnokság nemzetek szerinti  összesített 
rangsora  a  két  sportágban  az  adott  nemzetek  helyezéseinek  összegzésével  keletkezik. 
Sportáganként kizárólag a 30 legjobb nemzet lesz figyelembe véve. Minden egyes rangsornál az első 
nemzet 30 pontot, a második 29 pontot kap és így tovább. Az adott nemzet két helyezéséből kapott 
pontok összeadásával keletkezik az összesített helyezés. 

A nemzetek szerinti sorrend a következőképpen jön létre: 

- MTB Terepolimpia: az adott ország 2009-es Junior Férfi XCO Világbajnokságon résztvevő három 
legjobb versenyzőjének a pontjainak összeadása.

A  pontok  meghatározásának  rendszere  az  adott  kategóriában  induló  versenyzők  összlétszámán 
alapul. Amennyiben 100 versenyző indul az első versenyző 100 pontot, a második 99 pontot kap és 
így tovább. Amennyiben az indult versenyzők közül van olyan, aki nem került értékelésre, az utolsó 
értékelt  versenyző kapja annak a helyezésének pontjait,  a nem értékelt  versenyzők nem lesznek 
figyelembe véve (9.2.036 cikk).

-  BMX:  az  adott  ország  2009-es  Junior  Férfi  BMX  Világbajnokságon  résztvevő  három  legjobb 
versenyzőjének a pontjainak összeadása.

A  pontok  meghatározásának  rendszere  az  adott  kategóriában  induló  versenyzők  összlétszámán 
alapul. Amennyiben 100 versenyző indul az első versenyző 100 pontot, a második 99 pontot kap és 
így tovább. Amennyiben az indult versenyzők közül van olyan, aki nem került értékelésre, az utolsó 
értékelt  versenyző kapja annak a helyezésének pontjait,  a nem értékelt  versenyzők nem lesznek 
figyelembe véve (9.2.036 cikk).

Az összesített rangsor által történik a sport kritérium kvóták feltöltése.

Amennyiben  egy  nemzet  már  kvalifikálta  a  Nemzeti  Olimpiai  Bizottságát  a  kitartás  kritériumon 
keresztül  a  teljesítmény  kritérium  szerinti  következő  nemzet  kvalifikálja  a  Nemzeti  Olimpiai 
Bizottságát.

Amennyiben  az adott  földrész kvótája  elérésre  kerül  az  a  Nemzeti  Olimpiai  Bizottság kvalifikálja 
magát, amelyik ország a sorrendben a következő.

Holtverseny esetén a következő kritérium dönti el, hogy melyik Nemzeti Olimpiai Bizottság jut be:

1. Részvétel a 2009-es Női és Férfi Junior Világbajnokságon: az az ország kvalifikálja magát, 
amely a legtöbb világbajnokságon vett részt (maximum 6).

2. Női Junior BMX-XCO összesített ország szerinti rangsor ugyanazon az elven számítva, mint 
a férfi junior rangsor. A legjobb helyezést elért ország kvalifikálja magát.

3. Junior Nemzetek Kupája rangsor.

4. Az adott ország legjobb versenyzőjének helyezése a Férfi Junior Utcai Világbajnokságon

RENDEZŐ ORSZÁG JELENLÉTE
A rendező országnak lehetősége van egy csapat (három férfi  és egy nő)  indítására, amennyiben 
teljesíti az alkalmassági kritériumokat. 
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C. Fel nem használt kvóta helyek áthelyezése

FELHASZNÁLATLAN Nemzetközi Szövetség KVÓTA HELYEK
A  Nemzeti  Olimpiai  Bizottságok  által  fel  nem használt  helyek  a  következők  szerint  lesznek  újra 
kiosztva:

1. Újrakiosztás földrész szerint az Egyetemességi helyekre beérkezett meghívási kérelem és az 
ilyen kérelmek érvényessége alapján 

2. Abban  az  esetben,  ha  nincsenek  az  érintett  földrészről  jelentkező  Nemzeti  Olimpiai 
Bizottságok az egyetemes helyekre a szabad helyek az adott kontinens a következő rangsor 
szerinti Nemzeti Olimpiai Bizottságának lesznek kiadva:
a. Nemzetek Kupája rangsor szerint.
b. MTB-BMX nemzetek szerinti összesített rangsor szerint.

3. Azok a helyek, amelyek újrakiosztása az 1., vagy 2. kritérium szerint sikertelen a következők 
szerint lesznek kiosztva:
a. Újrakiosztás  földrész  szerint  az  Egyetemességi  helyekre  beérkezett  meghívási 

kérelem és az ilyen kérelmek érvényessége alapján (megengedhetőségi kritérium az 
egyetemességi hely igényléshez) földrészre való tekintet nélkül.

b. Nemzeti  Olimpiai  Bizottságok,  amelyek  nem  kvalifikálták  magukat  a  Nemzetek 
Kupája szerin, rangsor szerint.

c. Nemzeti  Olimpiai  Bizottságok,  amelyek  nem  kvalifikálták  magukat  a  MTB-BMX 
összesített nemzetek szerinti rangsor szerint, rangsor szerint.

FEL NEM HASZNÁLT RENDEZŐ ORSZÁG HELYEK
Az összes  olyan  hely,  amit  a  rendezői  ország  nem használ  fel  újra  kiosztásra  kerül  ugyanazon 
kritériumok szerint, mint a „Fel nem használt Nemzetközi Szövetség kvóta helyek”.

FEL NEM HASZNÁLT NEMZETI OLIMPIAI BIZOTTSÁG EGYETEMESSÉGI HELYEK
Abban az esetben, amennyiben a kvóták feltöltésére vannak elégtelen Nemzeti Olimpiai Bizottság 
igények  az  egyetemességi  kritérium  szerint,  ezek  a  kvóták  a  „Fel  nem  használt  Nemzetközi 
Szövetség kvóta helyek” eljárás szerint kerülnek újrakiosztásra.

D. Kvalifikációs ütemezés

DÁTUM MÉRFÖLDKŐ 
2009. július 23. – 26. 2009. BMX Junior Világbajnokság 
2009. szeptember 1. – 6. 2009. XCO Junior Világbajnokság
2009. szeptember 20. 2009. Nemzetek Kupája végső helyezési lista
2009. szeptember 30. Különböző helyezési listák összeállítása 
2009. október 5. Határidő  a  Nemzetközi  Kerékpár  Szövetség  részére  a  Nemzeti 

Olimpiai  Bizottságok  megszerzett  kvalifikációs  helyeiről  való 
értesítésére 

2009. november 5. Határidő  a  Nemzeti  Olimpiai  Bizottságok  részére,  hogy  a 
Nemzetközi  Kerékpár  Szövetségnél  visszaigazolják  részvételi 
szándékukat az Ifjúsági Olimpiai Játékokon 

2010. június 1. Határidő  a  Nemzeti  Olimpiai  Bizottságok  részére,  hogy  a 
Nemzetközi Kerékpár Szövetségnél határozottan visszaigazolják a 
megszerzett helyeik felhasználását

2010. június 1. – július 14. A fel nem használt kvóta helyek végső újrakiosztási határideje
2010. július 15. Nevezési határidő (név szerint) az összes sportágra nézve


