KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM – XXXI. OLYMPIJSKÉ
HRY – RIO 2016

MEDZINÁRODNÝ ŠERMIARSKY ZVAZ
ŠERM
A. POČET SÚŤAŽÍ (10)
MUŽSKÉ SÚŤAŽE (5)
Fleuret jednotlivci
Kord jednotlivci
Šabľa jednotlivci
Fleuret družstvá
Kord družstvá

B.

ŽENSKÉ SÚŤAŽE (5)
Fleuret jednotlivkine
Kord jednotlivkine
Šabľa jednotlivkine
Kord družstvá
Šabľa družstvá

KVÓTA PRE PRETEKÁROV
1. Komletná kvóta v športe - ŠERM
Kvalifikačné
miesta

Muži
Ženy
SPOLU

102
102
204

Usporiadajúca
krajina

8
8

Tripartitná
Komisia miesta na
pozvanie
0*
0*
0*

Spolu

212
212

2. Maximálne 2 pretekári z Národného Olympijského Zväzu

Muži

Kvóta Nár. Olymp.
zvazu
8

Ženy

8

Spolu

16

Kvóta podľa súťaží
1 trojčlenné družstvo v súťažiach ktorých sa konajú aj družstvá
2 súťažiaci, v súťažiach v ktorých sa súťaže družstiev nekonajú
1 trojčlenné družstvo v súťažiach ktorých sa konajú aj družstvá
2 súťažiaci, v súťažiach v ktorých sa súťaže družstiev nekonajú

3. Kvóta podľa jednotlivých súťaží / zbraní
Súťaže jednotlivcov
V súťažiach jednotlivcov, ktorých sa usporiadavajú aj súťaže družstiev, môže v každej zbrani štartovať 35
šermiarov, a 32 šermiarov môže štartvať v zbraniach, v ktorých sa súťaže družstiev neusporiadavajú.
V súťažiach jednotlivcov sa počti štartujúcich môžu meniť v závislosti od toho, ako si usporiadajúca
krajina rozdelí svojich 8 miest, ktoré má k dispozícii.
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Súťaže družstiev
V súťažiach družstiev môže štartovať 8 alebo 9 družstiev v jednej zbrani , 8 družstiev na základe
kvalifikačného systému a družstvo usporiadajúcej krajiny v závislosti od toho ako usporiadajúca krajina
rozdelí miesta, ktoré má k dispozícii.
4. Typ rozdelenia jednotlivých miest
Miesta sa medzi šermiarmi delia na základe mena (federácia nemôže nahradiť pretekára)
v nižšieuvedených súťažiach jednotlivcov:
•
•

Mužská šabľa a ženský fleuret = 64 miest
Mužský fleuret, mužský kord, ženský kord a ženská šabľa , pre tých šermiarov, ktorý sa
nekvalifikovali v družstvách = 44 miest

Miesta zabezpečené pre NOZ (Národné Olympijské zväzy) v nižšieuvedených súťažiach:
•
•

družstvá (pozostávajúce z 3 šermiarov) v ženskom korde, ženskej šabli, mužskom fleurete
a mužskom korde = 96 miest. Uvedení šermiari sa zúčastnia aj súťaží jednotlivcov
Miesta usporiadajúcej krajiny = 8 miest

C. ÚČASŤ PRETEKÁROV
Každý pretekár musí zodpovedať predpisom platnej Olympijskej charty, vrátane 41. predpisu (národnosť
pretekára). Len taký pretekári môžu štartovať na Olympijských hrách , ktorý vyhovuje (zodpovedá)
predpisom Olympijskej Charty.

D. PODROBNÝ KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM
Kvalifikačné miesta
Kvalifikačné súťaže na základe dôležitosti sú nasledovné:
MUŽI / ŽENY
Kvalifikácia družstiev: Mužský kord, Mužský fleuret, Ženský kord, ženská šabľa
Spolu 96 miest pre pretekárov (32 družstiev) sa dá vyhrať v Mužskom korde, mužskom fleurete, ženskom
korde, ženskej šabli na základe súťaží družstiev. Vo všetkých štaroch (4) zbraniach sa kvalifikuje osem
(8) družstiev po troch (3) pretekároch nasledovným spôsobom:
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Počet
Kvót, ktoré sa
dajú vyhrať

Kvalifikačné súťaže

Vlastník
kvóty

Oficiálny rebríček FIE družstiev ku dňu 4.apríla 2016
Rebríček družstiev FIE medzi 3. aprílom 2015 a 4. aprílom 2016, do
ktorého sa započítavajú:
1. Svetové poháre družstiev
2. Majstrovstvá Sveta družstiev
3. Majstrovstvá kontinentov družstiev
96
(32 družstiev)

-

Bez rozdielu, do ktorej zóny družstvo patrí sa na OH
kvalifikujú
prvé štyri (4) družstvá figurujúce v Rebríčku družstiev FIE ku

Národné
Olympijské
Zväzy

4.
aprílu 2016
-

Z oficiálneho Rebríčka FIE družstiev ku 4. aprílu 2016
z družstiev od piateho (5) miesta po šestnáste (16) miesto
z každej FIE zóny (Afrika, Amerika, Ázia-Oceánia, Európa)
najvyššie postavené družstvo sa kvalifikuje na OH.

-

Ak niektorá zóna nemá družstvo na uvedených miestach, tak
nezávisle od zóny sa kvalifikuje najvyššie postavené družstvo
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Kvalifikácia jednotlivcov: Mužský kord, Mužský fleuret, Ženský kord, ženská šabľa
Vedla pretekárov, ktorý sa kvalifikovali na základe družstiev môže štartovač na OH 2016 ďalších 44
šermiarov (v každej zbrani 11 – Mužský kord, mužský fleuret, ženský kord, ženská šabľa) na základe
nižšieuvedeného:
Počet
Kvót, ktoré sa
Kvalifikačné súťaže
dajú vyhrať
96
Cez súťaž družstiev
(32 družstiev)
Každý pretekár súťaže družstiev sa kvalifikuje aj do súťaže
jednotlivcov

Vlastník
kvóty
Národné
Olympijské
Zväzy
Pretekári

Korigovaný Oficiálny Rebríček FIE jednotlivcov do ktorého sú
započítané aj súťaže zón, uzatvortený dňa 4. apríla 2016
Oficiálny Rebríček FIE jednotlivcov je zostavený zo súťaží:
1.
2.
3.
4.
5.

Gran Prix súťaže jednotlivcov
Svetové poháre jednotlivcov
Satelity FIE
Majstrovstvá Sveta jednotlivcov
Majstrovstvá kontinentov jednotlivcov

konaných medzi 3. aprílom 2015 a 4. aprílom 2016
44

Korigovaný Oficiálny Rebríček FIE je oficiálny rebríček FIE
s nasledovnými úpravami:
V tých zbraniach, v ktorých sa na OH usporiadajú aj súťaže družstiev,
sa vymaže každý pretekár ktorého Olympijský zvaz už získalo
nomináciu v družstvách, Z ostatných krajín v každej zbrani a zóne
ostávajú v rebíčku najvyšie postavený pretekári z každej krajiny.
V tých zbraniach, v ktorých sa nekonajú súťaže družstiev zostávajú
z každej krajiny dvaja nakjvyšie postavení pretekári v korigovanom
rebríčku, ostaní sa vymažú
Podla zón FIE na základe Korigovaného rebríčka FIE sa kvalifikuje
na OH najvyšie postavených sedem (7) pretekárov v každej zbrani ale
z každej Krajiny maximálne 1 pretekár podľa nasledovného kľúča:
-

Dvaja (2) z Európy
Dvaja (2) z Ázie a Oceánie
Dvaja (2) z Ameriky
Jeden (1) z Afriky

4

KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM – XXXI. OLYMPIJSKÉ
HRY – RIO 2016
Na základe Korigovaného rebríčka FIE sa môžu kvalifikovať len
pretekári Národných Olympijských Zväzov, ktorí nemajú
kvalifikované družstvo
FIE Kvalifikačné súťaže zón
Štyria (4) najvyššie postavený pretekári z Kvalifikačného turnaja zón
sa kvalifikujú na OH, pričom z každej krajiny to môže byť maximálne
1 pretekár podla nasledovného:
-

Jeden (1) pretekár z Európy
Jeden (1) pretekár z Ázie a Oceánie
Jeden (1) pretekár z Ameriky
Jeden (1) pretekár z Afriky

Zónovej kvalifikácie sa môžu zúčastniť len tie krajiny a maximálne
s jedným pretekárom, ktorého ptretekári sa ani na základe kvalifikácie
družstiev a ani na základe Korigovaného rebríčka FIE nekvalifikovali
na OH v danej zbrani.
Ani jeden Národný Olympijský Zväz nemôže kvalifikovať viac ako
troch (3) pretekárov v jednej zbrani.
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Kvalifikácia jednotlivcov: Mužská šabľa, ženský fleuret
V mužskej šabli a ženskom fleurete sa spolu dá vyhrať 64 miest na OH, v každej zbrani po 32 miest:
Počet
Kvót, ktoré sa
dajú vyhrať

Kvalifikačné súťaže
Korigovaný Oficiálny Rebríček FIE jednotlivcov uzatvortený dňa
4. apríla 2016

Vlastník
kvóty
Pretekári

Prvých 14 pretekárov z Oficiálneho rebríčka FIE sa kvalifikuje na OH
Korigovaný Oficiálny Rebríček FIE jednotlivcov do ktorého sú
započítané aj súťaže zón, uzatvortený dňa 4. apríla 2016

Pretekári

Najvyššie postavených osem (8) pretekárov Korigovaného rebríčka
FIE, ale maximálne jeden z každej krajiny sa kvalifikuje na OH
nasledovne:
- Dvaja (2) z Európy
- Dvaja (2) z Ázie a Oceánie
- Dvaja (2) z Ameriky
- Dvaja (2) z Afriky
64

Viac ako dvoch pretekárov nemäže na základe vyšie uvedených
rebríčkov FIE kvalifikovať ani jeden Nérodný Olympijský Výbor.
FIE Kvalifikačné súťaže zón

Pretekári

Desať (10) najvyššie postavených pretekárov z Kvalifikačného turnaja
zón sa kvalifikuje na OH, pričom z každej krajiny to môže byť
maximálne 1 pretekár podla nasledovného:
-

Štyria (4) pretekári z Európy
Traja (3) pretekári z Ázie a Oceánie
Dvaja (2) pretekári z Ameriky
Jeden (1) pretekár z Afriky

Zónovej kvalifikácie sa môžu zúčastniť len tie krajiny a maximálne
s jedným pretekárom, ktorého pretekári sa ani na základe kvalifikácie
Korigovaného oficiálneho rebríčka FIE a ani na základe
Korigovaného rebríčka FIE zón nekvalifikovali na OH v danej zbrani.
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Kvóty organizátora OH
Podla vyšie uvedených pravidiel, mimo kvalifikovaných pretekárov má organizátorská krajina podľa
vlastného uváženia prihlásiť do súťaží jednotlivcov i družstiev ďalších 8 pretekárov.
Usporiadateľ je povinný do 6. júna 2016 oznámiť FIE svoje rozhodnutia ohľadom uvedených 8 kvót.

Kvóty na pozvanie tripartitnej komisie
Medzinárodný Olympijský Výbor 15. októbra 2015 vyzve oprávnené Národné Olympijské Výbory aby
odovzdali svoje požiadavky ohľadom pozvanok Tripartitnej Komisie. Požiadavky treba odovzdať do 15.
januára 2016.
V šerme však ani jedno takéto miesto nebude udelené podľa systému kvót. Miesta na potvanie tripartitnej
komisie budú dosiahnuteľné na základe nevyčerpaných kvót. Pravidlo rozdelenia týchto kvót obsahuje
položka F (Rozdelenie nevyčerpaných kvót).
Po ukončení kvalifikácie Tripartitná komisia v písomnej forme oznámi dotknutým Národným
Olympijským Zväzom svoje rozhodnutie.
Podrobné informácie týkajúce sa kvót na pozvanie tripartitnej komisie sa dajú nájsť v dokumente „Games
of the XXXI Olympiad, Rio 2016 – Olympic games Tripartite Comission Invitation Places – Allocation
Procedure and Regulations“.

E. SYSTÉM SPATNÉHO POTVRDENIA KVÓT
FIE 9. mája 2016 zašlo Národným Olympijským Výborom / Medzinárodným šermiarskym Zväzom
zoznam tých družstiev ktoré sa kvalifikovali, a súčasne aj zoznam tých šermiarov, ktorý sa
z Korigovaného rebríčka FIE a z Korigovaného rebríčka FIE zón kvalifikovali na OH.
Národné Olympijské Výbory najneskôr do polnoci (GMT+1) 6. júna 2015 sú povinný oznámiť nominácie
na základe získaných kvót v družstvách i jednotlivcoch. Od 12. júna 2016 FIE prerozdelí nepotvrdené
kvóty.

F. PREROZDELENIE NEPOTVRDENÝCH KVÓT
Rozdelenie kvalifikačných kvót
Ak Národný Olympijský Výbor do 6. júna 2016 nepotvrdí vybojovanú kvótu v družstvách, alebo
v jednotlivca, alebo sa zriekne práva štartu, takto uvoľnená kvóta sa prerozdelí podľa nasledovného:
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-

Ak sa šermiar kvalifikov na základe Korigovanéhooficiálneho rebríčka FIE jednotlivcov, tak sa ku
kvóte dostáva ďalší najvyššie postavený v poradí z Korigovaného oficiálneho rebríčka FIE
jednotlivcov

-

Ak sa šermiar kvalifikoval na základe Korigovaného zónového rebríčka FIE jednotlivcov, tak sa
ku kvóte dostáva ďalší najvyššie postavený v poradí z tej istej zóny z Korigovaného zónového
rebríčka FIE jednotlivcov

-

Ak sa šermiar kvalifikoval z kvalifikačného zónového turnaja, tak sa ku kvóte dostáva ďaľší
najvyššie postavený v poradí zo zónového kvalifikačného turnaja

-

Ak sa družstvo kvalifikovalo na základe Oficiálneho rebríčka družstiev FIE, tak sa ku kvóte
dostáva ďaľšie najvyššie postavené družstvo v poradí Oficiálneho rebríčka družstiev FIE

-

Ak sa družstvo kvalifikovalo na základe Oficiálneho zónového rebríčka družstiev FIE, tak sa ku
kvóte dostáva ďaľšie najvyššie postavené družstvo z tej istej zóny

Rozdelenie kvalifikačných kvót usporiadajúcej krajiny
Nevyužité miesta (kvóty) rozdelí Tripartitná komisia.
Ak tripartitná komisia nevie nevyužité miesto prerozdeliť, tak sa ku kvóte dostáva ten pretekár, ktorý má
ku 4. aprílu 2016 uzatvorenému Korigovanému Oficiálnemu Rebríčku FIE jednotlivcov spomedzi
všetkých zbraní najviac bodov.

G. Základné princípy spojené s „P“ akreditovanými náhradníkmi
„P“ Akreditovaní náhradníci
„P“ akreditovaní náhradníci sa nezúčastnia súťaží, a nie sú súčasťou Kvóty pre pretekárov uvedenej
v odseku B (Kvóta pre pretekárov). Podrobné informácie týkajúce sa ich oprávnení a kvót sa dajú nájsť
v dokumente:
„Accreditation at the Olympic Games – Users Guide“. „P“ akreditovaní náhradnícii sa môžu stať
súčasťou súťaží len na základe „IOC/Rio 2016 Late Athlete Replacement policy“.
Účasť pretekárov:
„P“ náhradníci musia vyhovovať tým istým súťažným podmienkam akým vyhovujú učastníci súťaží. (viď
odsek C – účasť pretekárov).
Kvóta:
Každé kvalifikované družstvo má jedno (1) „P“ miesto náhradníka.
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H. Kvalifikačné termíny
DÁTUM
3. apríl 2015 – 4. apríl 2016
15. január 2016
4. apríl 2016
15.-24. apríl 2016
9. máj 2016
6. jún 2016
Po kvalifikačnom období
jednotlivých športov
12. jún 2016
18. júl 2016

TERMÍN
Kvalifikačné obdobie na Oficiálny rebríček FIE
Termín na odovzdanie požiadavky kvóty pre Tripartitnú komisiu
Uzatvorenie Oficiálneho rebríčka FIE
Kvalifikačné turnaje Zón
FIE oboznámi Národné Olympijské výbory z výsledkami zónových
kvalifikačných súťaží a o získaných kvótach
Spätné potvrdenie získaných kvót od Národných Olympijských
Výborov NOV---FIE
Tripartitná komisia písomne oboznámi dotknuté NOV o svojom
rozhodnutí ohľadom rozdelených pozvánok
FIE prerozdelí Národnými Olympijskými Výbormi nepotvrdené kvóty
RIO 2016 – termín prihlášok športov
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