A 2020. évi tokiói olimpián történő indulás rendje
Az indulási rend azzal a céllal készült, hogy



biztosítsa azt, hogy az olimpián a legjobb eséllyel induló versenyzők vegyenek részt az adott
versenyszámokban.
egyértelmű, mindenki számára érthető, objektív támpontot adjon a megszerzett kvóták felhasználására

Az ISSF által meghatározott módon megszerzett kvóták felhasználhatóságuk szerint különböznek:
1. A kvótaszerző versenyeken szerzett indulási jogok a Nemzeti Olimpiai Bizottsághoz (MOB) tartoznak, ezek
felhasználásáról az MSSZ javaslatára dönt a MOB. Nem feltétlenül a kvótaszerző kap indulási jogot.
2. A 2020. 04. 30-i világranglista alapján szerzett kvóta névre szóló, ennek felhasználásáról vagy visszaadásáról
is a MOB dönt.
3. A mix csapatversenyen nyert kvóták egyéni indulásra is felhasználhatók.
A vegyes csapat kvótájával együtt az is előfordulhat, hogy 3 kvótája van egy nemzetnek egyes
versenyszámokban, de csak kettőt tud használni, mert a maximum 2 versenyző egy versenyszámban
szabály változatlan.
4. Egy fel nem használandó kvóta más versenyszámra cserélésére van lehetőség.
a. Ez akkor okoz döntési kényszert, ha egy kvóta nélkül maradt versenyszámban lényegesen esélyesebb
versenyzőnk van, mint a kvótás szám esetleges indulója.
b. Ha több mint egy nem felhasználható kvóta keletkezik, az visszaszármazik az ISSF-hez.
5. A kvótaszerzés lehetősége 2020. Április 30-án zárul.
Az olimpiai indulási jogok felhasználása:
1. Két hazai válogató versenyen (Pisztoly és puska számokban előzetes dátumok: 2019. 06. 8-9. és 06. 20-21.
Koronglövészetben közeli külföldi versenyeken.) elért eredmények alapján döntjük el, kik indulhatnak azon a
négy világkupa fordulón, amelyeken világranglista pontok szerezhetők. A válogató versenyen való nevezéssel
a versenyzők és nevező egyesületeik elfogadják a válogatás módszerét és feltételeit. Az adott
versenyszámban a válogató versenyek eredményétől függetlenül részt vehetnek azok a versenyzők, akik az
alábbi feltételeknek megfelelnek:
- olimpiai kvóta szerzés a koreai 2018. évi VB-n, vagy 2019. évi VK fordulókon
- döntőbe kerülés a 2019. évi világkupákon vagy az Európa Játékokon.
2. A hazai válogatók alapján a kvótára esélyes versenyszámokban,
a. 4-4 versenyző utazhat a világkupákra az adott versenyszámokban,
b. 1-3 helyezett versenyző a Rio-i VK-n kvótáért, a 4. pedig MQS-ért indulhat.
c. Világranglista pontokat csak a kvótáért indulóknak van lehetőségük gyűjteni.
d. Második MQS versenyzőként indulhat a más versenyszámban jogosult versenyzők közül az, aki a
következő volt a hazai válogató rangsorban.
3. Ha az adott versenyszámban a válogatók alapján a 4 versenyző nincs a világranglistán 1-100 között, az MSSZ
kevesebb versenyző indítása mellett dönthet. Ebben az esetben van lehetőség felfizetésre, a válogatók
alapján 1-4. sorrendben.

4. A „válogató” Világkupa versenyek
a. Rio de Janeiro, 2019.08.26-09.03
b. Új Delhi, időpont még nem ismert
c. Helyszín és időpont még nem ismert
d. Tokió, 2020.04.15-27

5. Amennyiben az MQS-ben indult versenyző jobb eredményt ér el, mint a versenyben szereplő másik magyar
sportoló eredménye (mind selejtező mind pedig kvalifikációs), akkor a következő VK-n a versenyben
indulhat, hogy ranglista pontokat szerezhessen.
6. Az elért eredmények alapján minden VK forduló után cserélődhet a következő versenyben illetve MQS-ben
szereplők helye, így mindenkinek van lehetősége ranglista pontokat szerezni.
7. Az olimpián azok a versenyzők szerepelnek az adott versenyszámokban, akik a 2020. 04. 30-i ISSF
világranglistán az előkelőbb helyen állnak az adott versenyszámokban.
8. Egy lehetséges induló páros esetén a mix versenyszámokban való indulást a 2020. 04. 30-i világranglista
szerint határozzuk meg. Tehát a ranglistán legelőrébb álló nő es férfi lőhet mix számot.
9. Két lehetséges mix team indulás esetén a versenyzők összeszokottságát és addigi nemzetközi
eredményességét vesszük figyelembe a párosok összeállításánál.
Döntések a kvótaszerzés lezárulta után:
A kvótaszerző mindig előnyt élvez, de ha van esélyesebb versenyző az MSSZ elnöksége annak indítása mellett
dönthet.
1. Ha egy szakágban egy kvótát szereztek, a kvótaszerző előnyt élvez az indulásnál. Az esetben kaphatja más a
kvótát ha:
a. a világranglistán legalább 15 hellyel jobban áll a kvótás vagy a másodindulási versenyszámban, mint
a kvótaszerző mindkét számában.
b. legalább egyszer döntőbe került a korábban megnevezett világkupákon bármelyik számban
2. Ha egy szakágban két kvótát szereztek, a kvótaszerzők előnyt élveznek az indulásnál. Az esetben kaphatja
más a kvótát ha:
a. a világranglistán legalább 15 hellyel jobban áll a kvótás vagy a másodindulási versenyszámban, mint
az egyik a kvótaszerző mindkét számában.
b. legalább egyszer döntőbe került a korábban megnevezett világkupákon bármelyik számban
3. Ha egy szakágban három kvótát szereztek a kvótaszerzők előnyt élveznek az indulásnál. Az esetben kaphatja
más a kvótát ha:
a. a világranglistán legalább 15 hellyel jobban áll a kvótás vagy a másodindulási versenyszámban, mint
az egyik a kvótaszerző mindkét számában.
b. legalább egyszer döntőbe került a korábban megnevezett világkupákon bármelyik számban
4. Ha a három kvóta ellenére két versenyzővel oldjuk meg a szereplést, a következő feltételek szerint választjuk
ki az olimpián részt vevő versenyzőt:
a. az adott számban mindkét másik kvótaszerző előrébb áll a világranglistán a kiváltandó versenyzőnél
b. Az így felszabaduló kvótát át kell kérni a legesélyesebb versenyszámra. Ez esetben is a világranglista
helyezés a mérvadó, mégpedig az alábbi viszonyszámmal:
E = 100 (R/P) ahol E-az esély, R – a versenyző 2020. Április 30-i ranglistahelyezése.
P - az adott ranglistán szereplők száma.
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