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Celková kvóta pro BMX Freestyle:

Místa kvalifikace
Muži
Ženy
Celkem

Místa hostitelské
země

Tripartitní komise

1
1
2

0*
0*
0*

8
8
16

Celkem
9
9
18

* Naleznete v části "kvalifikační cesta- tripartitní pozvánky pro komisi

Maximální počet závodníků na NOC:

2.

Kvóta na NOC
Muži
Ženy
Celkem
3.

2
2
4
Typ přidělení kvótových míst:

Místo kvóty je přiděleno NOC.
Každý závodník, který byl zařazen do jiné disciplíny cyklistiky, bude mít právo vstoupit do BMX reestyle za
Freestyle za předpokladu, že NOC získal místo kvóty v uvedené události, že limity účasti na NOC a na jednu
událost nejsou překročeny, a že byly splněny požadavky na způsobilost závodníka.

C.

OPRÁVNĚNÍ ZPŮSOBILOSTI

Všichni sportovci musí být v souladu s platnými ustanoveními olympijské charty, včetně,
avšak bez omezení, pravidla 41 (státní příslušnost soutěžících) a pravidla 43 (World AntiDoping Code and the Olympic Movement Code on the Prevention of Manipulation of
Competitions).
Olympijských her Tokio 2020 se mohou účastnit pouze ti sportovci, kteří splňují olympijskou
chartu.
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Požadavky na věk:
Všichni sportovci, kteří se účastní olympijských her v Tokiu 2020, se musí narodit před nebo do 31. prosince 2005.
Další kritéria způsobilosti:
Chcete-li se zúčastnit Olympijských her v Tokiu 2020, musí všichni sportovci:
- být držitelem platné licence vydané národní federací uznané UCI.
- mít nejméně 10 bodů UCI v žebříčku BMX Freestyle Park individuálního pořadí ke dni 12. května
2020
D. KVALIFIKAČNÍ SYSTÉM

KVALIFIKAČNÍ MÍSTA
Kvalifikační události jsou uvedeny v hierarchickém pořadí kvalifikace

MUŽI A ŽENY
Počet míst

6

Kvalifikační
události
UCI olympijské kvalifikační pořadí ke dni
12.května 2020
Celkový počet
závodíků
2
4
Celkem: 6
U každého pohlaví se pořadí UCI olympijské kvalifikace vypočte součtem UCI
bodů dvou (2) nejlépe hodnocených sportovců (Elite) z každého NOC, s přihlédnutím
níže uvedených událostí. Body jsou počítány od 1. listopadu 2018 do 11. května 2020 (
kvalifikační období).
UCI Olympic Qualification
Ranking
NOC pořadí 1
NOCs pořadí 2 to 5

Počet závodníků
podle NOC
2
1

Vázané NOC mají své relativní pozice určeny nejvyšším umístěným sportovcem
UCI BMX Freestyle Park Elite Individuálního pořadí ke dni 12. května 2020
• MS mistrovství světa v mistrovství UCI - BMX Freestyle Park Contest (CM): 2
výsledky z CM v letech 2018 a 2019;
• Stadia světového poháru UCI BMX Freestyle Park (CDM): nejvýších 6 výsledků v
Kvalifikační období;
• Kontinentální BMX Freestyle Park Championships (CC): 1 výsledek v kvalifikační
době; v případě, že v tomto období na kontinentu zůstanou 2 nebo více CC, pouze 1
výsledek
nejbližší čas do konce kvalifikačního období se pro tento kontinent používá;
• Mezinárodní soutěž BMX Freestyle Park (C1): nejvýše 6 výsledků v soutěži
Kvalifikační období;
• Národní BMX Freestyle Park Championships (KN): 1 výsledek, CN v roce 2019.
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2019 UCI Urban Mistrovství světa – BMX Freestyle Park Contest
Pro každé pohlaví byly dvě (2) nejvyššími hodnotami NOC v Elite Individuálních výsledcích
roku 2019
UCI Urban Mistrovství svěa – BMX Freestyle Park Contest - které ne avšak kvalifikované
pro všechna místa kvót - budou mít nárok maximálně na jedno (1) místo kvóty.
Mistrovství světa
Individuální výsledky
2 nejvyšší pořadí
NOCs

Kvalifikovaní
závodníci

Celkový počet
závodníků

1

2
Celkem: 2

HOSTITELSKÁ ZEMĚ
Hostitelské zemi je zaručeno jedno (1) místo kvóty na pohlaví v případě, že nesplňuje kvalifikační kritéria.
Pokud jsou kvalifikovaná místa kvalifikované hostitelskou zemí, budou místa hostitelské země přerozdělena
podle odstavce F. Reallocation of Unused Host Country Places.

POZVÁNKA TRIPARTITNÍ KOMISE
V BMX Freestyle, nebudou žádná místa pro pozvánku na tripartitní komisi přímo přidělena jako součást
kvóty závodníků. Tripartitní místa komise mohou být nabídnuty NOC v rámci procesu přerozdělování
nevyužitých kvalifikovaných míst v jednotlivých závodech po dokončení počátečního přidělení kvót, jak je
popsáno v odstavci F. Reallocation of Unused Qualification Places.
Dne 14. října 2019 vyzve Mezinárodní olympijský výbor všechny způsobilé NOC, aby předložili své žádosti o
Tripartitní pozvánky do Komise. Termín pro podání žádostí NOC je 15. ledna 2020. NOC mohou podat své
žádosti.
Podrobné informace o tripartitních pozvánkách jsou obsaženy v the “Games of the XXXII Olympiad, 2020
Tokyo - Olympic Games Tripartite Commission Invitation Places - Allocation Procedure and
Regulations”.
Tripartitní komise písemně potvrdí přidělení míst pozvánky příslušným NOC po skončení kvalifikačního období
12.května 2020.
E.

POTVRZENÍ KVÓTOVÝCH MÍST

Po uplatnění přidělení kvót popsaných v části D "Kvalifikační cesta", pokud místa kvót zůstanou
nepřidělena, bude místo kvóty přerozděleno na další nejvyšší hodnocené NOC v hodnocení olympijských
kvalifikací UCI ke dni 12. května 2020, které dosud neobdrželo místo kvóty.
Dne 12. května 2020 budou na internetových stránkách UCI (www.uci.ch) zveřejněno konečné hodnocení
UCI olympijských kvalifikací a hodnocení UCI BMX Freestyle Park individuálního žebříčku. Do 19. května
2020 UCI informuje příslušné NOC o přidělení kvótových míst. NOC bude mít poté 14 dnů, aby potvrdili, zda
chtějí využít tato místa kvót, jak je podrobně popsáno v odstavci H. Qualification Timeline.
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F.

RELOKACE NEPOUŽITÝCH KVÓTOVÝCH MÍST

RELOKACE NEPOUŽITÝCH KVALIFIKAČNÍCH MÍST
Není-li přiděleno místo kvóty NOC potvrzeno uzávěrkou pro potvrzení kvóty nebo je NOC odmítnuto, bude
místo kvóty přerozděleno na další nejvyšší hodnocené NOC v hodnocení olympijských kvalifikací UCI 12.
května 2020, která dosud neobdržela místo kvóty.
Pokud zůstane kvótové místo nepřiděleno, všechna tato místa kvót budou znovu rozdělena Tripartitní komisí
jako pozvánka Tripartitní komise.
RELOKACE NEPOUŽITÝCH MÍST HOSTITELSKÉ ZEMĚ
V případě, že hostitelská země kvalifikuje kvalifikační místa nebo se rozhodne nepoužívat přidělená místa
hostitelské země, bude tato hodnota přerozdělena na další nejvyšší hodnocené NOC v žebříčku kvalifikace
UCI v kvalifikaci ke dni 12. května 2020, která dosud neobdržela místo kvóty.

H.

VŠEOBECNÉ ZÁSADY TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ NAHRADNÍKŮ A ALTERNATIVNÍCH JEZDCŮ

NÁHRADNÍCI
Závodnícii, kteří mají akreditaci Aa a kteří jsou nominováni svým NOC na jakýkoliv cyklistický závod, mohou
být vybráni jako náhrada jiného zadaného závodníka za jinou cyklistickou disciplínu / závod až do doby
konečného potvrzení tohoto závodu.
Náhradníci musí splňovat stejná pravidla způsobilosti jako soutěžící sportovci, jak je popsáno v odstavci C.
Athlete eligibility - Způsobilost závodníka

H.

KVALIFIKAČNÍ OBDOBÍ
Datum

Důležirá událost

Od 1. listopadu 2018 to 11.
května 2020

UCI BMX Freestyle kvalifikační období

Od 1. listopadu2018 do 11.
května 2020

Období, během kterého jsou výsledky, definovány v části D "Qualification
Pathway”, zařazeny do klasifikace UCI Olympic Qualification ranking

TBC

Uzávěrka pro podání žádostí NOC o pozvánky tripartitní komise

12.května 2020

Zveřejněno UCI olympijské kvalifikační a UCI BMX Freestyle Park Elite
individuální pořadí

19.května 2020
2.června 2020
TBC
6. července 2020
24. července - 9. srpna 2020

UCI informuje NOC / NF o svých přidělených místech kvót
NOC potvrzuje UCI použití přidělených míst kvót
UCI znovu rozdělit všechna nevyužitá místa kvót
Tokio 2020 uzávěrka sportovních soutěží
Olympijské hry Tokio 2020
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