
 
KVALIFIKÁCIÓS RENDSZER A XXXI. NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOKRA – TOKYO 2020 

         ___________________________________________________________________ 
 

NEMZETKÖZI SPORTLÖVŐ SZÖVETSÉG (ISSF) 
 

Sportlövészet 
 
 

 

A.     VERSENYSZÁMOK  (15) 
 

 
 

Férfi számok (6) Női számok (6) Vegyes csapat számok (3) 
Légpuska 10m                   (AR60)          
50m puska 3 testhelyzet (FR3x40) 
10m légpisztoly                 (AP60) 
25m gyorstüzelő pisztoly (RFP) 
Trap                                     (TR125) 
Skeet                                   (SK125) 

Légpuska 10m                    (AR60W)  
50m puska 3 testhelyzet  (R3x40) 
10m légpisztoly                  (AP60W) 
25m sportpisztoly              (SP) 
Trap                                      (TR125W) 
Skeet                                    (SK125W) 

10m légpuska vegyes csapat    (ARMIX) 
10m légpisztoly vegyes csapat (APMIX) 
Trap vegyes csapat                     (TRMIX) 

 
 

   

B.      VERSENYZŐI KVÓTÁK 
 

 
1. Versenyzői kvóták száma összesen:  

 

 Egyéni 
kvalifikációs 

helyek 

Vegyes csapat 
kvalifikációs 

helyek 

Rendező 
ország 
helyek 

Háromoldalú 
Bizottság 

meghívásai 

Világ 
ranglista 
egyéni 

 
Összesen 

Férfi 150 6 6 12 6 180 

Női 150 6 6 12 6 180 

Összesen 300 12 12 24 12 360 

 
2. Maximális versenyzői létszám országonként 

 

 Országonkénti kvóta Versenyszám specifikus kvóta 

Férfi 12 számonként maximum 2 versenyző 

Női 12 számonként maximum 2 versenyző 

Vegyes 
csapat 

 
6 (3 férfi; 3 női) 

vegyes csapatonként max. 1 vegyes csapat kvóta két fő verseny-
zőre (1 férfi és 1 női); országonként és vegyes csapat számonként 
max. 2 csapat (2 fő férfi és 2 fő női) nevezhető double starterként   

Összesen 30  

 
3. Kvótahelyek odaítélési módja: 

 
A kvótahelyeket a nemzeti olimpiai bizottságok kapják kivéve a világranglista alapján adott helyeket, 
amelyeket az egyéni versenyzők kapják és ezen a nemzeti olimpiai bizottság nem változtathat. 
 



 

  
C.       VERSENYZŐI RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI  

 

 
Valamennyi versenyző köteles megfelelni az érvényben lévő Olimpiai Charta előírásainak beleértve, 
de nem korlátozva a 41. szabályra (versenyzők nemzetisége) és a 43. szabályra (Antidopping Szabály 
és Olimpiai Mozgalom Szabályai a Versenyek Manipulálásának Megelőzéséről). A 2020. évi Tokiói 
Olimpiai Játékokon csak az Olimpiai Charta előírásainak megfelelő versenyzők indulhatnak.  
 
További nemzetközi szövetségi részvételi feltétel: 
A 2020. évi Tokiói Olimpiai Játékok sportlövő versenyein való induláshoz a versenyzőknek 
rendelkezniük kell az adott versenyszám(ok)ra megállapított Minimum Kvalifikációs Szinttel (MQS), 
amelye(ke)t az arra kijelölt kvalifikáló versenyeken lehet teljesíteni. 

MQS csak a 2018. július 24. és 2020. április 30. közötti időszakban megrendezett VB, Világ Kupa, Világ 
Kupa Döntő, Kontinentális Bajnokságok, Kontinentális Játékok vagy külön kvalifikációs versenyek 
olimpiai versenyszámainak selejtezőjében vagy alapversenyében érhető el. A kvalifikációs versenyek 
listája az ISSF weblapján az ISSF Versenynaptár címszó alatt található (http://www.issf-
sports.org/calendar.ashx).  

A Minimum Kvalifikációs Szintek (MQS) az alábbiak: 
 

Férfiak 

Légpuska 10m 595,0 

50m puska 3 testhelyzet 1135 

Légpisztoly 10m  563 

25m gyorstüzelő pisztoly 560 

Trap 112 

Skeet 114 

Nők 

Légpuska 10m 590,0 

50m puska 3 testhelyzet 1115 

Légpisztoly 10m  550 

25m sport pisztoly 555 

Trap 92 

Skeet 92 

Vegyes csapat 

Légpuska 10m vegyes csapat 790,0 

Légpisztoly 10m vegyes csapat 742 

Trap vegyes csapat 122 

 
A vegyes csapat versenyszámba nevezett versenyzőknek rendelkezniük kell az adott egyéni számban 
megállapított MQS eredménnyel.  

  

 
 
 
 

http://www.issf-sports.org/calendar.ashx
http://www.issf-sports.org/calendar.ashx


 

  

D.      KVALIFIKÁCIÓ MEGSZERZÉSÉNEK MÓDJA 
 

 

 
KVALIFIKÁCIÓS HELYEK 
 

 
Kvalifikációs eljárás: 
 
Kvótahelyeket az ISSF Szabályai szerint megrendezésre kerülő és 2018. szeptember 1. és 2020. április 
30. között lebonyolítandó, ilyen célra kijelölt versenyeken lehet szerezni. Ezek a versenyek az 
alábbiak: 

•   2018. évi ISSF Világbajnokság, Changwon, Korea 
•   2019. évi Világ Kupa versenyek 
•   2018, 2019 és 2020. évben arra kijelölt kontinentális bajnokságok vagy Játékok    

Vegyes csapat kvóták csak a 2018. évi, changwoni VB-n szerezhetők, ahol vegyes csapat 
versenyszámonként és nemzetenként két (2) csapat nevezhető, de versenyszámonként és 
nemzetenként csak egy (1) kvóta szerezhető.    

Kvótahelyet csak olyan esetben lehet elérni, ha az adott egyéni versenyző vagy vegyes csapat által 
kvalifikációs versenyen elért eredmény a versenyszámban megállapított MQS eredménnyel azonos 
vagy annál jobb.  

Egy (1) versenyző csak egy (1) kvótahelyet szerezhet nemzeti olimpiai bizottságának (NOC). Ez alól 
kivételt képeznek a vegyes csapat kvóták, amelyeket szintén az NOC kapja, de az ilyen csapat tagjai 
egyéni számokban továbbra is szerezhetnek kvótahelyeket. 

Ha egyéni versenyszámban olyan versenyző végez kvótát érő helyen, aki korábban más egyéni 
számban már szerzett kvótát, akkor a kvótát a sorrendben közvetlenül utána következő versenyző 
kapja. Ugyanez érvényes abban az esetben is, ha a versenyző nemzete már kimerítette az arra a 
számra megállapított maximális kvótaszámot.   

Az ISSF Végrehajtó Bizottsága határozza meg a kvalifikációs versenyek helyszíneit és azokat az ISSF 
weblapján teszi közzé (http://www.issf-sports.org/calendar.ashx). 

Valamennyi kvalifikációs versennyel kapcsolatban az ISSF Technikai Szabályai (legfrissebb angol 
nyelvű változat) az irányadók. 

Kvótát érő helyen kialakult holtversenyt a 2017-2020. évre érvényes ISSF Technikai Szabályok angol 
változatának idevágó szabályai szerint kell megszüntetni (http://www.issf-
sports.org/theissf/rules.ashx). 

Világ Kupákon vagy külön MQS versenyen minden ISSF tagszövetség egyéni számban max. 3 (három) 
versenyzőt nevezhet, akik a kvótahelyekért indulnak ill. ha ezt a program lehetővé teszi, további max. 
2 (kettő) versenyzőt, akik kizárólag MQS-ért lőhetnek.  

 

 
 

 

 

http://www.issf-sports.org/calendar.ashx
http://www.issf-sports.org/theissf/rules.ashx
http://www.issf-sports.org/theissf/rules.ashx


 

 

Összhangban a jelen kvalifikációs szabályokkal, az alábbi táblázat tartalmazza az egyes kvalifikációs 
versenyeken megszerezhető kvóták számát. A sorrendben legmagasabban rangsorolt versenyzők egy 
(1) kvótát szereznek nemzeti olimpiai bizottságuk számára az alábbi táblázatnak megfelelően, 
figyelembe véve a nemzetek által szerezhető kvóták számát is. 

   

Kvalifikációs 
verseny 

össz. ffi ffi ffi ffi ffi ffi női női női női női női vegyes vegyes vegyes 

AR60 FR3x40 AP60 RFP TR125 SK125 AR60W R3x40 AP60W SP TR125W SK125W ARMIX APMIX TRMIX 

VB 2018 
Changwon, KOR 

48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4    

VK 2019 New 
Delhi, IND 

16 2 2 2 2   2 2 2 2      

VK 2019 Peking, 
CHN 

16 2 2 2 2   2 2 2 2      
VK 2019 
München, GER 

16 2 2 2 2   2 2 2 2      

VK 2019 Rio de 
Janeiro, BRA 

16 2 2 2 2   2 2 2 2      
VK 2019  
Acapulco, MEX 

8     2 2     2 2    

VK 2019 
Al Ain, UAE 

8     2 2     2 2    

VK 2019 
Changwon, KOR 

8     2 2     2 2    
VK 2019 
Lahti, FIN 

8     2 2     2 2    

Afrika-bajn. 
Tipasa, ALG 

14 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1    
CAT 
Guadalajara 

14 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1    

PanAm Játékok 
Lima, PER  

24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2    
Ázsia-bajn. 
Doha, QAT 

36 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3    

EU Játékok 
Minszk, BLR 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    

EB 25-50m 
Bologna, ITA 

8  2  2    2  2      

EB korong 
Lonato, ITA 

8     2 2     2 2    

EB 10m 
Wroclaw, POL 

8 2  2    2  2       
EU ol..kval. 
vers korong 

6     1 2     1 2    

EU ol..kval. 
vers. pu-pi 

10 2 1 1 1   2 1 1 1      

Óceániai bajn 
Sydney, AUS 

14 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1    

Egyéni helyek 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25    
Rendező ország 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    
2018VB vegyes 
csapat kvóták 

12             4 4 4 

Háromoldalú 
Biz. meghívásai 

24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2    

világ ranglista 
kvóták 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    
összesen 360 29 29 29 29 29 29 29 29 29 2 29 29 4 4 4 
Versenyszámok  AR60 FR3x40 AP60 RFP TR125 SK125 AR60W R3x40 AP60W SP TR125W SK125W ARMIX APMIX TRMIX 

 
 
Vegyes csapatok: 
A vegyes csapat nevezések a 2018. évi VB-n szerzett vegyes csapat kvótákból ill. az egyéni számokban 
kvótát szerzett versenyzők double starter-ként való indulásából állnak össze. 
 
 
 



 
 
 
Világ ranglista: 
A kvalifikációs időszak lezárultával valamennyi nemzeti szövetség ill. NOC megkapja a hivatalos kvóta 
listát, majd az ISSF által áttekintésre kerül az egyes olimpiai számok 2020. április 30-án érvényes világ 
ranglistája. Az a legmagasabban rangsorolt versenyző, aki még nem szerzett kvótát és országa is 
kvóta nélkül van az adott számban, névre szólóan egy (1) kvóta helyet kap. Abban az esetben, ha az 
adott számban nincs kiválasztható versenyző, a kvótahelyet az az NOC kapja, amelynek kvótája 
egyáltalán nincs, de az adott számban az övé a legjobb MQS szinttel rendelkező versenyző. 
 
Amennyiben holtverseny esete áll fenn, a kvótahelyet az az NOC kapja, amely abban a számban több 
MQS-t elért versenyzővel rendelkezik. Ha ezek után a holtverseny továbbra is fennáll, a kvótahelyet 
az az NOC kapja, amely az adott a számban többször ért MQS eredményt. 
 
 

 
RENDEZŐ ORSZÁG SZÁMÁRA FENNTARTOTT HELYEK 
 

 
 
A rendező ország részére tizenkét (12) kvótahelyet tartanak fenn, egyéni versenyszámonként egyet 
(1). 

A rendező részére fenntartott helyek csak abban az esetben kerülnek felhasználásra, ha a rendező 
ország a kvalifikációs időszak alatt adott számokban nem szerzett kvótát. A rendező ország által 
felhasznált helyek külön szerepelnek az ISSF által az NOC-k részére a kvalifikációs időszak lezárultával 
kiküldött  és visszaigazolandó kvótalistán (lásd a Kvótahelyek Visszaigazolása rész E. bekezdés). 

 

 
HÁROMOLDALÚ BIZOTTSÁG MEGHÍVÁSOS HELYEI 
 

 

24 Háromoldalú Bizottsági Meghívásos Hely áll rendelkezésre, amelyet adott NOC-k vehetnek 
igénybe a 2020. évi Tokiói Olimpiai Játékok sportlövő versenyein való részvételhez. E 24 helyet oly 
módon osztják el, hogy egyéni versenyszámonként max. két (2) ilyen hely kerüljön odaítélésre. 

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 2019. október 14-én felkéri valamennyi érintett NOC-t, hogy 
nyújtsák be a Háromoldalú Bizottsági Meghívásos Helyek iránti igényüket. E kérelmek benyújtásának 
határideje 2020. január 15. A Háromoldalú Bizottság a kvalifikációs időszak lezárultával írásban fogja 
visszaigazolni az érintett NOC felé a helyek odaítéléséról szóló döntést.  A Háromoldalú Bizottság 
Meghívásos Helyeit olyan országok kaphatják, amelyek az IOC Szabályai szerint erre jogosultak, de 
sportlövészetben nem szereztek kvótát. Országonként (NOC) max. egy (1) Háromoldalú Bizottsági 
Meghívásos Hely ítélhető oda.  

A Háromoldalú Bizottság Meghívásos Helyeivel kapcsolatban további információ a „XXXII. Olimpiai 
Játékok – 2020 Tokyo – Háromoldalú Bizottság Meghívásos Helyei – Odaítélés Eljárási Módja és 
Szabályai” címszó alatt található. 

 

 



 

 

 

 

E.     KVÓTAHELYEK VISSZAIGAZOLÁSÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE  
 

 

Az ISSF saját weblapján (http://www.issf-sports.org/results/og_qualification/quota_places.ashx) teszi 
közzé a 15 olimpiai szám mindegyikében elért kvóták listáját. A listán szerepel a nemzetenként és 
versenyszámonként elért kvóták száma.  

A kvalifikációs időszak végétől számított két (2) héten belül, de legfeljebb 2020. május 14-ig a 
kvótahelyek listáját megkapja valamennyi  NOC és ISSF tagszövetség. Az ISSF weblapján hozzáférhető 
lesz az MQS-t elérő versenyzők és eredményeik listája. 

Az ISSF az érintett NOC-t a világ ranglistás helyek alapján odaítélt, névre szóló egyéni kvótá(k)ról is 
tájékoztatja.  

Az NOC-nek ezek után két (2) hét áll rendelkezésére, hogy a kvótahelyek felhasználását ill. a 
versenyzők olimpiai nevezését visszaigazolja. 

Ha egy NOC double starter-ként nevez egy (1) versenyzőt olyan számba, amelyben  megszerezte a 
maximális két (2) kvótát, akkor a fel nem használt kvótát vissza kell juttatni az ISSF felé újraelosztás 
céljából (lásd még a double starter definícióját a G. bekezdésben Double Starter Használatának 
Általános Elvei). 

Egy NOC/ISSF tagszövetség egy (1) versenyszámban max. egy (1) kvótahely cseréjét kérelmezheti egy 
másik versenyszám egy (1) kvótájára  azonos nemen belül feltéve, hogy ez megoldható ill. az adott 
NOC nem rendelkezik az adott számban a maximális kvótaszámmal. Ez alól kivételt képeznek a 
világranglistás helyek alapján odaítélt kvóták.  A kvótahelyek cseréjére vonatkozó kérelmeket a 
kvótahely lista NOC-k és ISSF tagszövetségek részére történt kiküldésétől számított 14 napon belül 
kell eljuttatni az ISSF részére. 

 

 
F.     FEL NEM HASZNÁLT KVÓTAHELYEK ÚJRAELOSZTÁSA  
 
 

Kvalifikációs helyek & Világ ranglista: 
Amennyiben egy elnyert kvótahelyet az NOC visszaadja, nem fogadja el vagy nem igazolja vissza vagy 
amennyiben felhasználatlan világranglistás kvótahely keletkezik (arra alkalmas versenyző hiányában), 
az érintett kvótahelyet egy kvótával vagy Háromoldalú Bizottsági Meghívásos Hellyel nem rendelkező 
NOC kapja. A felhasználatlan kvótahelyek újraelosztása ugyanazon versenyszámon belül történik. 
Minden felhasználatlan kvótát olyan NOC kap, amelynek sportlövő kvótája nincs, de az adott 
számban az övé a legjobb MQS szinttel rendelkező versenyző. Amennyiben holtverseny esete áll 
fenn, a kvótahelyet az az NOC kapja, amely abban a számban több MQS-t elért versenyzővel 
rendelkezik. Ha ezek után a holtverseny továbbra is fennáll, a kvótahelyet az az NOC kapja, amely az 
adott a számban többször ért MQS eredményt. A kvótahelyek újraelosztása a visszaadott kvóta 
versenyszámához és neméhez kapcsolódóan történik. Valamennyi újraelosztott kvótahelyet az NOC 
és nem egy konkrét versenyző kapja. 
 
 

http://www.issf-sports.org/results/og_qualification/quota_places.ashx


 
 
 
 
Vegyes csapatok: 
Ha egy vegyes csapat kvótát az adott NOC a visszaigazolási határidő lejárta előtt nem igazolja vissza 
vagy visszautasítja, a szóban forgó kvótát az a nemzet kapja, amely a 2018. évi changwoni VB-n e 
versenyszámában a sorrend szerinti következő helyen végzett. Valamennyi újraelosztott kvótahelyet 
az NOC és nem az érintett versenyző kapja. A vegyes csapat számban kvótahelyen végzett csapat 
tagjai  
egyéni számokban továbbra is szerezhetnek kvótahelyeket. 
 
 

 
RENDEZŐ ÁLTAL FEL NEM HASZNÁLT KVÓTAHELYEK ÚJRAELOSZTÁSA  
 

 
 
A rendező ország által fel nem használt kvótahelyeket olyan NOC-k kapják, amelyek kvótával vagy 
Háromoldalú Bizottsági Meghívásos Hellyel nem rendelkeznek. Az ilyen felhasználatlan kvótahelyek 
újraelosztása ugyanazon versenyszámon belül történik. Minden felhasználatlan kvótát olyan NOC 
kap, amelynek sportlövő kvótája nincs, de az adott számban az övé a legjobb MQS szinttel rendelkező 
versenyző. Amennyiben holtverseny esete áll fenn, a kvótahelyet az az NOC kapja, amely abban a  
 
számban több MQS-t elért versenyzővel rendelkezik. Ha ezek után a holtverseny továbbra is fennáll, 
a kvótahelyet az az NOC kapja, amely az adott a számban többször ért MQS eredményt. A 
kvótahelyek újraelosztása a visszaadott kvóta versenyszámához és neméhez kapcsolódóan történik. 
Valamennyi újraelosztott kvótahelyet az NOC és nem egy konkrét versenyző kapja. 
 

 
HÁROMOLDALÚ BIZOTTSÁG FEL NEM HASZNÁLT MEGHÍVÁSOS HELYEINEK ÚJRAELOSZTÁSA 
 

 
 
Ha a Háromoldalú Bizottság nem tudja odaítélni a rendelkezésére álló Meghívásos Helyeket, azokat 
olyan NOC-k kapják, amelyek kvótával vagy Háromoldalú Bizottsági Meghívásos Hellyel nem 
rendelkeznek. Az ilyen felhasználatlan kvótahelyek újraelosztása ugyanazon versenyszámon belül 
történik. Minden felhasználatlan kvótát olyan NOC kap, amelynek sportlövő kvótája nincs, de az 
adott számban az övé a legjobb MQS szinttel rendelkező versenyző. Amennyiben holtverseny esete 
áll fenn, a kvótahelyet az az NOC kapja, amely abban a számban több MQS-t elért versenyzővel 
rendelkezik. Ha ezek után a holtverseny továbbra is fennáll, a kvótahelyet az az NOC kapja, amely az 
adott a számban többször ért MQS eredményt. A kvótahelyek újraelosztása a visszaadott kvóta 
versenyszámához és neméhez kapcsolódóan történik. Valamennyi újraelosztott kvótahelyet az NOC 
és nem egy konkrét versenyző kapja. 
 

 
G.     ÁLTALÁNOS ALAPELVEK A DOUBLE STARTER INDULÁSOKRA VONATKOZÓAN 
 

 
Double Starter-ek azok a versenyzők, akik Aa akkreditációval rendelkeznek, akiket NOC-jük olyan 
számba nevezte, ahol az NOC kvótahelyet szerzett és ahol a versenyző rendelkezik a számban 



megállapított MQS-sel és nevezték egy olyan számba is, ahol ugyancsak rendelkezik a szükséges 
MQS-sel. A Double Starterek benevezhetők más sportlövő versenyszámba is, feltéve, hogy abban 
rendelkeznek a szükséges MQS-sel és az NOC a számra megállapított maximális kvótaszámot még 
nem merítette ki.    
 

  
H.     KVALIFIKÁCIÓS IDŐVONAL 
 

 

                      Időpont                                Történés  

2018. szept. 1-től  2020. ápr. 30-ig Kvótahelyek szerezhetők kvótaszerző versenyeken 

2018. júl. 24-től  2020. ápr. 30-ig MQS szintek teljesíthetők valamennyi ISSF és 
kontinentális 
bajnokságon és arra kijelölt versenyeken 

2018. augusztus 31-szeptember 15. 52. ISSF Sportlövő VB, Changwon, KOR 

2019. február 20-29. ISSF Világ Kupa pu-pi, Új-Delhi, IND 

2019. március 15-25. ISSF Világ Kupa korong, Acapulco, MEX 

2019. április 5-15.  ISSF Világ Kupa korong, Al Ain, UAE 

2019. április 23-május 1. ISSF Világ Kupa pu-pi, Peking, CHN 

2019. május 7-17. ISSF Világ Kupa pu-pi, Changwon, KOR 

2019. május 25-június 1. ISSF Világ Kupa pu-pi, München, GER 

2019. augusztus 11-22. ISSF Világ Kupa korong, Lahti, FIN 

2019. augusztus 26-szeptember 3. ISSF Világ Kupa pu-pi, Rio de Janeiro, BRA  

2019. szeptember 20-29. Afrika-bajnokság, Tipasa, ALG 

2018. október 30-november 10.  12. Amerika-bajnokság, Guadalajara, MEX 

2019. július 26-augusztus 11. Pánamerikai Játékok, Lima, PER 

2019. november 3-11. 14. Ázsiai Játékok, Doha, QAT 

2019. június 20-30. 2. Európai Játékok, Minszk, BLR 

2019. július (később kijelölendő idő) Európa-bajnokság 25/50m, Bologna, ITA 

2019. szept. (később kijelölendő idő) Európa-bajnokság koronglövő, Lonato, ITA 

2020. március (később kijelölendő idő) Európa-bajnokság 10m, Wroclaw, POL 

2020. április (később kijelölendő idő) Európai Olimpiai Kvalifikációs verseny, korong  
(helyszín később kijelölendő) 

2020. április (később kijelölendő idő) Európai Olimpiai Kvalifikációs verseny, pu-pi   
(helyszín később kijelölendő) 

2019. november (később kijelölendő 
idő) 

Óceánia-bajnokság, Sydney, AUS  

Később kijelölendő időpont A Háromoldalú Bizottság írásban igazolja vissza 
meghívásos helyeit az NOC-k felé 

Később kijelölendő időpont IOC felveszi a kapcsolatot valamennyi érintett NOC-vel a 
Háromoldalú Bizottsági Meghívásos Helyek kérdésében 

Később kijelölendő időpont NOC határidő a Háromoldalú Bizottsági Meghívásos 



Helyek iránti igények benyújtására 

Kvalifikációs időszak lezárulta után 2 
héttel, de legkésőbb 2020. május 14-ig 

Az ISSF tájékoztatja az NOC-t/ISSF tagszövetségeket  
megszerzett kvótáikról 

14 nappal az ISSF által megküldött 
kvótalista kézhezvétele után 

NOC visszaigazolja a kvótahelyek felhasználását az ISSF 
felé 

2020. július 2-ig Az ISSF újraosztja a fel nem használt kvótahelyeket 

2020. július 6. Tokyo 2020 sportági nevezések határideje 

2020. július 24 – augusztus 9.  2020. évi Tokiói Olimpiai Játékok 
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