Az Ifjúsági Olimpiai Játékok koncepciója
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Kerékpározás
A koncepció innovatív és páratlan, a 3 kerékpársport (utcai, bmx, mountain bike) nem ad külön egyéni
medálokat, csupán egy csapatmedált a 3 sport végső általános osztályozásaként.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 128 sportolós kvótát határozott meg, ezek 4 fős csapatokra lesznek
felosztva, csapatonként 3 férfi és 1 nő, összesen 32 nemzet vesz részt. Az atléták a junior kategóriába
tartoznak (17-18 évesek).
A férfi sportolók mindegyike az egyéni sportágában teljesít (bmx, mountain bike, egyedi idő verseny)
és a 3 férfi versenyző kötelezően csapatként együttesen versenyez az utcai versenyen. Ezért minden
férfi kötelezően 2 sportágban versenyez.
Kizárólag a női atléták kombinálják a 3 sportot (bmx, mountain bike, egyedi idő verseny).
A sportprogramot később küldjük el Önnek, de kérjük vegyék figyelembe, hogy a nők minden egyes
verseny között egy nap pihenőnappal rendelkeznek, amely szükséges, mivel 2 sportágban kell
versenyezniük.
Lent találhatja az első Ifjúsági Olimpiai Játékok versenyvázlatát.
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Ugyanaz a férfi teljesíti az
utcai versenyt és egy sportágat

Kikötöttük, hogy olyan nemzet nem versenyezhet az olimpián, amelyik csapata nem teljes; ez azt
jelenti, hogy minden nemzetnek 3 férfiből és 1 nőből álló csapatot kell összeállítania.

Ugyancsak kikötöttük, hogy az eredeti sportkoncepciónak megfelelően a 3 sportág meghatározott
nehézségi szinttel rendelkezik, hogy ezáltal a sportolóknak lehetőségük legyen, hogy részt vegyenek
és versenyezhessenek a koncepcióban.
Információként a versenykritériumok (időtartam és hossz) hozzávetőlegesen a következők:
MTB

- férfiak
- nők

:
:

időtartam maximálisan 1 óra 00 perc – 1 óra 15 perc
időtartam maximálisan 45 perc – 60 perc

Utcai

- utcai verseny férfiak
- időverseny férfiak
- időverseny nők

:
:
:

70 és 90 km között
2 és 4 km között
2 és 4 km között

BMX

- férfiak

:

- nők

:

sportesemény időtartama kb. 2 óra 30 perc – 4 óra
Itt beleértendő a bemelegítés ideje, stb.
sportesemény időtartama kb. 2 óra 30 perc – 4 óra
Itt beleértendő a bemelegítés ideje, stb.

A teljes szabályzatot később elküldjük Önöknek.
További információkért állunk rendelkezésükre.

