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1. Nyári Ifjúsági Olimpiai Játékok 2010

Kvalifikációs Rendszer Alapelvei
Bevezetés

Az Ifjúsági Olimpiai Játékok (YOG) Kvalifikációs Rendszer Alapelveit  (QSP) annak garantálásának 
érdekében  hoztuk  létre,  hogy  a  következő  alappillérek  legyenek  érvényesek  az  Ifjúsági  Olimpiai 
Játékok összes versenyprogramján való részvételnél:  egyetemesség, teljesítmény,  rendező ország 
részvétele és nemek közötti  igazságosság. Kiegészítésképpen az Ifjúsági Olimpiai Játékok összes 
sportágára  nézve  egyéb  technikai  alapelvek  kerültek  lefektetésre  a  Kvalifikációs  Rendszer 
Alapelveinek adott sportág részére való létrehozásának érdekében.

A következő alapelvek alkalmazásánál különbséget tettünk az egyéni és a csapatsportágak között. 

Alapelvek 

1. Egyetemesség: Az Ifjúsági Olimpiai Játékok egyetemességének biztosításának kulcsfaktora 
mind a kettőszázöt (205) Nemzeti Olimpiai Bizottság (NOC) részvétele.

1.1. Egyedi  sportágak:  Minden  egyes  sportágban  meghatározott  számú  hely  kerül  a 
Nemzeti  Olimpiai  Bizottságok  részére  lefoglalásra  (Nemzeti  Olimpiai  Bizottság 
egyetemességi  helyek)  annak  biztosításának  érdekében,  hogy  Nemzeti  Olimpiai 
Bizottságonként  legalább négy (4)  sportoló  lehetőséget  kapjon az Ifjúsági  Olimpiai 
Játékokon  való  részvételre.  A sportáganként  lefoglalt  helyek  száma a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottsággal közös megegyezés alapján kerül meghatározásra.  A Nemzeti 
Olimpiai Bizottságok fel lesznek kérve arra, hogy nyújtsanak be egy listát azokkal a 
preferált  sportokkal  és  sportágakkal,  amelyekben  a  négy  (4)  sportolót  indítani 
szeretnék  (a  preferencia  sorrendjében),  legalább  két  (2)  különböző  sportra 
vonatkozóan, nemek közötti egyenlő eloszlással. Ezt a kiosztást az összes egyéni 
sportágra nézve az Ifjúsági Olimpiai Játékok hárompárti bizottsága végzi. 

1.2 Csapatsportok:  Labdarúgás,  jégkorong,  kézilabda  és  röplabda:  hat  csapatos 
bajnokságokból  állnak,  külön a férfiak és a nők részére,  amelyek biztosítják,  hogy 
földrészekként legkevesebb egy csapat részt vehessen. 

2. Teljesítmény:  A  teljesítmény  alapelve  egy  a  Nemzetközi  Szövetség  (IF)  által  kidolgozott 
Kvalifikációs Rendszer által lesz biztosítva, amely egy tisztességes és átlátható folyamat által 
lehetővé  teszi  a  legjobb  sportolók  részvételét.  A  kvalifikációra  a  megfelelő  Nemzetközi 
Szövetség által már jóváhagyott megtörtént sporteseményeket/vagy létező rangsorokat lehet 
felhasználni. 

2.1. Egyedi sportok: A kvóta ésszerű százaléka kerül teljesítmény alapon a földrészek 
között szétosztásra, ennek vissza kell tükröznie minden egyes sportág sajátosságait a 
földrészek közötti kvóta szétosztás feltételeiben. 

2.2 Csapatsportok:  A  hat  csapatos  bajnokságnak  tartalmaznia  kell  földrészenként 
legalább egy nemzeti csapatot, illetve hatodikként vagy a rendező országot képviselő 
Nemzeti Olimpiai Bizottságot, vagy a Nemzetközi Szövetség részéről a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottsághoz engedélyeztetésére benyújtott csapatot. A csapatsportoknál a 
Nemzeti Olimpiai Bizottságok részvétele limitálva van egy női és egy férfi csapatra a 
csapatsportokra  vonatkozóan  (labdarúgás,  jégkorong,  kézilabda  és  röplabda).  A 
csapatsportokra  vonatkozó  újrakiosztási  folyamatot  ennek  megfelelően  kell 
meghatározni  arra  az  esetre,  ha  egy  Nemzeti  Olimpiai  Bizottság  több  mint  két 
csapatot kvalifikál különböző sportágakban. Az összes Nemzeti Olimpiai Bizottság fel 
lesz kérve, hogy jelezze a négy sportág közül melyikekben kíván indulni amennyiben 
több, mint két csapata kvalifikálja magát.
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3. Rendező ország részvétele: Elvben minden sportágban kell, hogy legyen kvóta a rendező 
ország résztvevői részére. Ugyanakkor ezek a helyek nem adhatók ki automatikusan és ezért 
eseti  alapon  kell  őket  kezelni,  mivel  a  sportolóknak,  vagy  a  csapatoknak  egy  minimális 
teljesítményszintet kell elérniük. 

3.1 Egyéni sportágak: A rendező ország helyeinek számát sportonként, sportáganként, 
vagy sporteseményenként a Nemzeti Olimpiai Bizottság határozza meg a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottsággal történő egyeztetés után.

3.2 Csapatsportok (labdarúgás,  jégkorong,  kézilabda és röplabda):  A rendező ország 
maximálisan egy csapata (férfi, vagy női) kvalifikálhatja magát sportáganként, ennek 
alapfeltétele a Nemzetközi Szövetség által meghatározott minimális teljesítményszint 
elérése. 

4. Nemzeti Olimpiai Bizottság delegáció:

4.1 A  Nemzeti  Olimpiai  Bizottságoknak  exkluzív  joguk  van  a  saját  országuk  Ifjúsági 
Olimpiai Játékokon való képviseletére. 

4.2 A Nemzeti Olimpiai Bizottságoknak joguk van versenyzőket, csapattisztviselőket és 
más csapatszemélyzetet küldeni az Ifjúsági Olimpiai Játékokra.

4.3 Nemzeti  Olimpiai  Bizottság delegációjának minimális mérete:  Nemzeti  Olimpiai 
Bizottságonként  legalább  négy  (4)  sportoló  részére  garantált  az  Ifjúsági  Olimpiai 
Játékokon való részvétel. 

4.4 Nemzeti Olimpiai Bizottság delegációjának maximális mérete: A Nemzeti Olimpiai 
Bizottságok  részére  sportonként,  sportáganként,  vagy  sporteseményenként  egy 
maximális sportolószám kerül meghatározásra az egyetemlegesség biztosításának és 
a túlzottan nagy delegációméret elkerülésének érdekében. Ezen kívül a kvalifikációt 
nyert  atléták  számától  függetlenül  a  Nemzeti  Olimpiai  Bizottság  delegációja 
maximálisan hetven (70) egyéni sportban induló sportolót foglalhat magában. 

5. Kiosztás és újrakiosztás:

5.1 A  Nemzetközi  Szövetség  által  történő  kvalifikációt  nyert  sportolók/csapatok 
visszaigazolása után – amely nem több, mint két (2) héttel a kvalifikáló sportesemény 
után történik –  minden Nemzeti Olimpiai Bizottság maximálisan egy (1) hónap idővel 
rendelkezik,  hogy  visszaigazolja  a  Nemzetközi  Szövetség  és  az  Ifjúsági  Olimpiai 
Játékok  Szervező  Bizottsága  (YOGOC)  felé,  hogy  fel  fogják-e  használni  a 
megszerzett helyeiket. 

5.2 Azok a Nemzeti Olimpiai Bizottságok, amelyeknek több mint hetven (70) sportolója 
nyert  kvalifikációt  fel  lesznek  szólítva,  hogy  nevezzék  meg  a  csapatuk  végső 
összetételét. 

5.3 A Nemzetközi Szövetségek kvalifikációs rendszerén belül gondoskodni kell az összes, 
a Nemzeti Olimpiai Bizottságok által a fenti 5.1 és 5.2 alapján fel nem használt hely és 
az  Nemzeti  Olimpiai  Bizottságok  egyetemességi  helyeiből  fel  nem  használt  hely 
újrakiosztásáról.

5.4 Egyetemességi helyek nem kerülnek Nemzeti Olimpiai Bizottság által a Nemzetközi 
Szövetség részére visszaadásra.

6. Módosítások: A minden egyes sportágra meghatározott Kvalifikációs Rendszer, miután arról 
a  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság  és  a  Nemzetközi  Szövetségek  megállapodtak  nem 
változtatható meg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság beleegyezése nélkül és nem publikálható 
semmilyen egyéb formátumban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság engedélye nélkül.
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ÜTEMEZÉS

2008. április -  Kvalifikációs Rendszer  Alapelvek bemutatása a  Nemzeti  Olimpiai 
Bizottságoknak  a  pekingi  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság  -  ACNO 
találkozó

2008. június -  Kvalifikációs  Rendszer  Alapelvek  bemutatása  a  Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság Végrehajtó Tanácsának Athénban
-  Kvalifikációs  Rendszer  Alapelvek  bemutatása  a  Nemzetközi 
Szövetségeknek az athéni  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság -  ASOIF 
találkozón
-  Kvalifikációs Rendszer  Alapelvek  továbbítása a Nemzeti  Olimpiai 
Bizottságok és a Nemzetközi Szövetségek részére

2008. július -  Sportágak  szerinti  Kvalifikációs  Rendszer  tervezet  leadása  a 
Nemzetközi Szövetségek által a Nemzetközi Olimpiai Bizottság felé
-  ACNO  észrevételek  a  sportágankénti  Kvalifikációs  Rendszerrel 
kapcsolatban

2008. december -  Nemzetközi  Szövetségek  sportágankénti  Kvalifikációs 
Rendszerének  jóváhagyása  a  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság 
Végrehajtó Tanácsa által Lausanne-ben
-  Nemzetközi  Szövetség  Kvalifikációs  Rendszer  közzététele  az 
összes sportágra nézve

2009. március – 2010. május - Ifjúsági Olimpiai Játékok 2010 Nemzetközi Szövetség kvalifikációs 
periódus (14 hónap)

2010. június – július 14. -  Nemzeti  Olimpiai  Bizottságok  megerősítik  a  Nemzetközi  Olimpiai 
Bizottság,  Nemzetközi  Szövetségek és az Ifjúsági  Olimpiai  Játékok 
Rendezőbizottsága felé a delegációjuk kvóta helyeit és a résztvevők 
neveit
-  Újrakiosztási  folyamat  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság  által  az 
Nemzeti Olimpiai Bizottságokkal és Nemzetközi Szövetségekkel

2010. július 15. - Jelentkezési határidő (névvel) az összes sportágra nézve
- Újrakiosztási folyamat vége Nemzetközi Olimpiai Bizottság által az 
Nemzeti Olimpiai Bizottságokkal és Nemzetközi Szövetségekkel

2010. augusztus - 1. Nyári Ifjúsági Olimpiai Játékok


