OLYMPIJSKÉ HRY MLÁDEŽE (OHM)
YOUTHS OLYMPIC GAMES (YOG)

KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM

A) PRETEKY
Individuálne preteky chlapcov
Individuálne preteky dievčat
Mix štafety kontinentálnych tímov

B) KVÓTY
ABSOLÚTNE KVÓTY

Kvalifikačné miesta
Hostiteľská krajina „Univerzálne“ miesta*
Chlapci
29
1
2
Dievčatá
29
1
2
* „Univerzálne“ miesto = voľná (divoká) karta

SPOLU
32
32

KVÓTA PRE NOV - KRAJINY (NOV – Národný olympijský výbor)
Chlapci
Dievčatá
Spolu

1
1
2

C) SPÔSOBILOSŤ PRETEKÁROV
Všetci športovci musia byť v súlade s platnými ustanoveniami olympijskej charty (štátna príslušnosť
súťažiacich). Iba športovci, ktorí splnili Olympijskú chartu, sa môžu zúčastniť Olympijských hier mládeže.

VEK PRETEKÁROV

Aby sa športovci mohli zúčastniť na Olympijských hrách mládeže, musia byť narodení v období od 1.
januára 2001 do 31. decembra 2002.

ĎALŠIE PODPMIENKY ÚČASTI

-Športovci sa musia zúčastniť minimálne jednej z nasledujúcich podujatí:
- 2018 Kontinentálne OHM kvalifikačné preteky,
- 2017 kontinentálne majstrovstvá (MEJ)
- 2018 kontinentálne majstrovstvá triatlonových juniorov (v prípade, že sa konajú pred 16. júlom
2018).
-Športovci musia byť zaradení do kvalifikačných súťaží ich NOC, ktoré musia byť riadnym členom ITU.

D) KVALIFIKAČNÉ PRINCÍPY
Kontinentálna kvalifikácia pre 29 miest CH/D
Na každom z kontinentov (5) sa uskutoční medzi 1. januárom 2018 až 16. júlom 2018 jedna (1)
kontinentálna kvalifikácia YOG.
Kontinentálne preteky budú pozostávať z individuálneho triatlonu (šprint objemy) a druhý pretekársky deň
sa uskutočnia mix štafety. Kvalifikácia bude vychádzať z individuálnych pretekov.
Maximálny počet športovcov, ktorí budú súťažiť za NOC v kvalifikačných podujatiach určí ITU.
Kvóty jednotlivých kontinentálnych kvalifikácií:
Kontinent
Kvalifikačné miesta na pohlavie
Afrika
3
Amerika
7
Ázia
5
Európa
12
Oceánia
2
SPOLU
29

Počet tímov na kontinent
Kvalifikovaní športovci na pohlavie z kontinentu

Počet tímov

2 or 3
4 or 5
6 or 7
8 or 9
10 or 11
12 or 13
14 or 15
16 or 17

1
2
3
4
5
6
7
8

Zloženie tímov: Kontinentálny tím sa bude skladať zo štyroch (4) športovcov (dvoch (2) mužov a dvoch (2)
žien).
Prvý tím bude zložený z prvých dvoch (2) mužov a prvých dvoch (2) žien z kontinentu, druhý tím sa bude
skladať z nasledujúcich dvoch (2) mužov a prvých dvoch (2) Ženy, atď.
Ak športovec nie je schopný súťažiť v pretekoch mix štafiet kvôli zraneniu, miesto sa posunie ďalšiemu
športovcovi z príslušného kontinentu.
Všetci zostávajúci športovci, ktorí nie sú zaradení do tímu Kontinent, budú zaradení do "Svetových tímov"
podľa výsledkov športovcov v jednotlivých pretekoch.
KVALIFIKAČNÉ MIESTO – HOSTITEĽSKÁ KRAJINA
Hostiteľská krajina automaticky kvalifikuje po jednom (1) športovcovi (CH, D), za podmienky, že obaja
športovci spĺňajú základnú požiadavku ITU (C).
UNIVERZÁLNE MIESTA – (divoké karty)
Dve (2) mužské univerzálne miesta a dve (2) ženské miesta budú k dispozícii oprávneným NOC na YOG,
pod podmienkou, že športovci dosiahnu minimálnu úroveň výkonu definovanú ITU a že športovci spĺňajú
kritériá oprávnenosti podľa odseku C.
Medzinárodný olympijský výbor vyzve všetky oprávnené NOC, aby do 15. januára 2017 predložili svoje
žiadosti o miesta pre univerzálnosť. Tripartitná komisia písomne potvrdí pridelenie miesta pozvania
príslušným NOC v spolupráci s ITU k 13. marcu 2017 NOC majú do 31. marca 2017 potvrdiť využitie svojich
miest Tripartitnej komisii.
Poznámka STÚ –termíny budú s vysokou mierou pravdepodobnosti zmenené.

E) POTVRDZOVACÍ PROCES
POTVRDENIE KVALIFIKAČNÝCH MIEST

ITU potvrdí miesto (miesta) kvalifikácie NOC bezprostredne po každej kontinentálnej kvalifikácii.
NOC budú mať až dva týždne na to, aby písomne potvrdili ITU a BAYOGOC (pozn. organizačný výbor), že
využijú získané miesta.
Do 10. augusta 2018 ITU potvrdí konečné pridelenie kvalifikačných miest. Akékoľvek nevyužité kvalifikačné
miesta budú opätovne pridelené tak, ako je to popísané v časti F a ITU sa ihneď obráti na NOC s ďalším
kvalifikovaným športovcom.

POTVRDENIE HOSTITEĽSKÝCH MIEST

Hostiteľská krajina musí písomne potvrdiť využitie kvalifikačných miest do 27. Júla 2018.

F) REALOKÁCIA NEVYUŽITÝCH KVALIFIKAČNÝCH MIEST
PRIDELENIE NEVYUŽITÝCH KVALIFIKAČNÝCH MIEST

ITU potvrdí miesto (miesta) kvalifikácie NOC bezprostredne po každej kontinentálnej kvalifikácii.
Ak získanékvalifikačné miesto nie je potvrdené NOC písomným potvrdením v termíne uzávierky kvót alebo
je NOC odmietnuté, kvaôifikačné miesto sa prerozdelí na nižšie postavený NOC, ktorý ešte nemá
kvalifikovaná miesto v oboch pohlaviach príslušných kontinentálnych kvalifikačných pretekov.
Ak nie je k dispozícii žiadny športovec z kontinentálnej kvalifikácie, kvalifikačné miesto sa pridelí ďalšiemu
kontinentu pre ďalšie najlepšie NOC, ktoré ešte nemá kvalifikovaného športovca podľa priority: 1 Amerika, 2 - Ázia, 3 - Afrika, 4 - Európa, 5 - Oceánia.
Poradie kontinentov sa bude posudzovať spoločne s premiestnením miest hostiteľskej krajiny a
univerzálnosti miest.

PRIDELENIE NEVYUŽITÝCH KVALIFIKAČNÝCH MIEST – HOSTITEĽSKÁ KRAJINA

V prípade nevyužitia hostiteľských miest, tie budú pridelené pre americkú kvalifikáciu. sú kvalifikované na
akciu American Continental YOG.
Ak z akéhokoľvek dôvodu toto miesto nebude využité v americkej kvalifikácii posunie sa miesto na iný
kontinent podľa priority: 1 - Severná Amerika, 2 - Ázia, 3 - Afrika, 4 - Európa, 5 - Oceánia.
Poradie kontinentov sa bude posudzovať spoločne s prerozdeľovaním miest kvalifikácií a univerzálnosti.

PRIDELENIE NEVYUŽITÝCH KVALIFIKAČNÝCH MIEST – UNIVERZÁLNE MIESTA

Nevyužité pridelené „univerzálne“ miesta budú pridelené na kontinent s nasledujúcim poradím priority: 1
- Amerika , 2 - Ázia, 3 - Afrika, 4 - Európa, 5 - Oceánia.
Poradie kontinentov sa posúdi spolu s prerozdelením miest kvalifikácií a hostiteľských krajín.

E) ČASOVÝ HARMONOGRAM

Termín

Dátum

Univerzálne miesta

31. marec 2017

Kvalifikácia

Termín akreditácií

1. apríl 2017 – 23. júl 2018
<???>*2018
<???>*2018
<???>*2018
<???>*2018
<???>*2018
<???>*
27. júl 2018

Informácie a potvrdenia

9. august 2018
16. august 2018

Realokácia

Od 17. august 2018
22. august 2018

Termín prihlášok

23. august 2018

YOG - OHM

1. – 12. október 2018

Akcia
Overenie konečného priradenia miest
pre tripartitnou komisiou YOG
YOG 2018 kvalifikačný termín
OTU Oceánia
ATU Afrika
CAMTRI Amerika
ETU Európa
ASTC Ázia
Buenos Aires 2018 termín akreditácií
(všetci športovci)
Termín pre hostiteľskú krajinu na
potrvdenie miest
ITU potvrdí všetky kvalifikačné miesta
jednotlivým NOC
NOC potvrdia pridelené miesta pre
ITU and BAYOGOC
ITU oznámi prerozdelenie nevyužitých
kvalifkačných miest
Koniec realokácie miest
Termín predloženia prihlášok pre
všetky športy
rd
3 Letné OH mládeže – Buenos Aires
2018

