
Pravidlá pre kvalifikáciu  na OH Tokyo 2020

Kvalifikovať sa  na OH Tokyo – získať miestenku pre krajinu je možné na 4 podujatiach: 

1. Majstrovstvá sveta 2019 Holandsko 10. 6 – 16. 6. 2019
Družstvá - prvých 8 + 8 družstiev (8 x 3 strelci) 
Jednotlivci prvý 4 + 4 strelci, ak si krajina nevybojovala miestenky zo súťaže družstiev. 

      2. Európske hry 2019 Bielorusko 23. 6. - 29.6. 2019
            Prvé zmiešané družstvo z jednotlivých Continental games. V prípade, že krajina víťazného 

družstva už má miestenku, pripadne miestenka ďalšiemu v poradí, maximálne však do 4. 
miesta v celkovom poradí družstiev. 
Prvý  strelec v súťaži jednotlivcov, ak nemá krajina miestenky.

3. Majstrovstvá Európy 2020 Turecko 20.5 – 26.5. 2020
Jednotlivci – prvý 4 muži a prvé 4 ženy 

4. FWQT Svetový pohár Berlín 2020 
Prvé 3 družstvá z každej kategórii OL a Prvý strelci M + Ž. Ak neboli prerozdelené všetky 
miestenky budú pridané do tohto počtu. 

Súťaž olympijských lukov je pre 128 lukostrelcov, 64 mužov a 64 žien. Súťažiť sa bude v 
kategóriách:

– jednotlivci
– družstvá
– zmiešané družstvá

Možnosť vybojovania miesteniek v kvalifikačných turnajoch 59x ženy a 59x muži

Každá krajina môže obsadiť maximálne 6 miesteniek 3x ženy a 3x muži
 
Hostiteľská krajina obsadzuje    3x ženy 3x muži
 
Divoké karty    2x ženy  2x muži
 
 
Konečnú nomináciu strelcov potvrdzuje Slovenský lukostrelecký zväz a Slovenský olympijský 
výbor. Účasť môže byť ešte podmienená  „MQS“ – Minimálne kvalifikačné skóre, to znamená 
výsledok, ktorý musí strelec dosiahnuť do termínu pred začiatkom OH.  
Minimálne kvalifikačné skóre RM je 640 a RW 605

Ak lukostrelec vybojuje miestenku na OH Tokyo bude mu poskytnutá finančná podpora od SLZ vo 
výške 3000,- euro na kvalitnejšiu prípravu.

Pokiaľ pre SR  vybojuje športovec miestenku  na prvých 3 kvalifikačných turnajoch  MS Holandsko
2019, Európske hry v Minsku 2019 alebo ME v Turecku 2020, bude nasledovať výber strelca ktorý 
bude reprezentovať SR na OH v Tokyo 2020 . Postupový kľúč bude s kvalifikačných podujatí:



Kvalifikačné  podujatia:

1. ME Turecko 26.5. - 26.5. 2020
2. Slovenský pohár, alebo určená súťať predsedníctvom SLZ konaný v termíne máj, jún 2020 
3. EGP Poreč 9.6. - 13.6.2020

Body za umiestnenie:

a) Celkové  poradie  na  podujatí  po  elimináciách  od  najlepšieho  po  najhoršieho  s pomedzi
strelcov zapojených do kvalifikačných podujatí.  Najlepší  1  bod  (napr.  piaty v poradí  -  5
bodov), podľa toho, koľko strelcov sa zapojí do kvalifikačných turnajov.

Ak sa niektorý strelec, nezúčastní na niektorom z 3 kvalifikačných podujatí, automaticky dostane
najhoršie body, ako keby skončil medzi súťažiacimi na OH na poslednom mieste.

b) Poradie po kvalifikácii od najlepšieho po najhoršieho najlepší 1 bod a piaty 5 bodov.

Ak na konci  kvalifikačného cyklu  budú mať strelci rovnaký počet bodov, bude sa brať do úvahy
nasledovná priorita:

1. Vybojovanie miestenky na OH.
2. Lepšie umiestnenie na ME Turecko.
3. Lepší ranking k termínu final entries.

Najmenší počet bodov v kvalifikácii  na OH bude aj účastník OH Tokyo 2020

Pokiaľ športovec vybojuje miestenku na OH Tokyo na poslednom nominačnom preteku AWC 
Berlín má prednostné právo účasti na OH Tokyo pokiaľ splní minimálne kvalifikačné skóre.

Pokiaľ nominovaný športovec z rôznych dôvodov odmietne, alebo sa nemôže zúčastniť OH Tokyo 
bude nasledovať  kvalifikačný turnaj, ktorý termín  a miesto upresní predsedníctvo SLZ (termín 
turnaja  10 - 14 dní pred final entries na OH).
Turnaj sa bude strieľať systémom získaných bodov za jednotlivé časti turnaja.

1. Kvalifikácia 72 šípov, 
bodové ohodnotenie: prvý 5 bodov

druhý 3 body
tretí  2 body 
štvrtý 1 bod
piaty a nižšie 0 bodov

2. Eliminácie:  každý s každým 2x
Každý dostane bod za každé výťazstvo

Pokiaľ by bola rovnosť bodov bude rozhodovať:
1. Vybojovanie miestenky na OH
2. Lepšie umiestnenie na ME Turecko
3. Lepší zo vzájomných súbojov (body, skóre)




