
Olimpiai Kvalifikáció 2020 

Válogató  

 

 

A sportág nemzetközi szövetsége, a World Sailing 2018 március 15-én kiadott Olimpiai Kvalifikációs 

útmutatójában meghatározta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság  által a 2020-as tokiói olimpiára kiadott 

kvóták összesítését. A NOB a 2016-os 380 versenyzőről 350 versenyzőre szállította le az olimpiai 

vitorlázó versenyprogramban részt vevők létszámát 2020-ra. Mindezzel egyidőben a nemek közötti 

egyenlőség jegyében a World Sailing a nőknek jóval több olimpiai kvótát biztosít, mint korábban. Az 

olimpiai RS:X osztály férfi versenyzői elveszítettek 11 helyet, 36-ról 25 főre csökkent az indulók 

létszáma. Míg a nők 1-et nyertek, 26 helyett 27-en vehetnek részt windsurf sportágban az olimpián. 

Ugyanez a tendencia többi hajóosztályban is megfigyelhető (Laser fiúk 46 helyett 35, Laser nők 37 

helyett 44, Finn 23 helyett 19) 

 

RS:X osztályban három eseményen lehet kvalifikálni a 2020-s olimpiára:  

• Világbajnokság 2018 Aarhus, Dánia: 10 fiú, 11 lány 

• Világbajnokság 2019 Torbole, Olaszország: 8 fiú, 9 lány 

• Európai Kvalifikciós Regatta, Palma de Mallorca 2020: 1 

fiú, 1 lány 

 

Már elnyert olimpiai helyek átadása: Abban az esetben, ha egy megnyert olmpiai kvótát az 

adott ország nemzeti olimpiai bizottsága nem konfirmálja határidőre vagy elutasítja, a kvóta 

továbbadható a kvalifikációs 2019-es kvalifikációs világbajnokságon elért következő 

nemzetnek. Az elmúlt években is volt erre példa, tehát ez egy extra lehetőség abban az 

esetben, ha a versenyzők nem tudnak kvalifikálni közvetlenül. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 

döntése szüksége ehhez.  

 

A fentieket figyelmbevéve a kvalifikáció a következőképp zajlik: 

 

Világbajnokság Aarhus, Dánia, 2018. augusztus 5-12 

• 10 / lányoknál 11 olimpiai hely megszerzése lehetséges. Abban az esetben, ha magyar 

versenyző az első 10 nemzet között végez, kvalifikálja magát a játékokra. Ebben az 

esetben másik magyar versenyző akkor tud még kvalifikálni, ha a 2019-es torbolei 

világbajnokságon ugyancsak kvalifikációt érő helyen végez és összesítettben jobb 

eredményt ér el, mint a már kvalifikációt szerzett magyar versenyző. Ebben az esetben 

a torbolei világbajnokságon jobb helyezést elérő versenyző képviseli hazánkat 

Tokióban. 

http://www.sailing.org/tools/documents/FINAL20180315Tokyo2020QualificationSystemSailingeng-%5b23689%5d.pdf
http://www.sailing.org/tools/documents/FINAL20180315Tokyo2020QualificationSystemSailingeng-%5b23689%5d.pdf


Világbajnokság Torbole, Olaszország, 2019. szeptember 22-28. 

8 / lányoknál 9 olimpiai hely megszerzése lehetséges. Ha senki nem szerezte meg 2018-ban a 

kvalifikációt, akkor a 2019-es világbajnokág dönt a 2020-es olimpiai részvételről, abban az 

esetben, ha: 

• egy magyar sportoló végez a fennmaradó 8 helyen a nemzetek rangsorában, 

akkor közvetlenl kvalifikál  

• ha két (vagy több) magyar sportoló végez az első 8 helyen a nemzetek 

rangsorában, akkor a jobb elyezést elérő magyar versenyző jut ki az olimpiára 

• ha egyetlen magyar sem tudja megszerezni a kvalifikációt, akkor az utolsó 

lehetőség a kvalifikációra a 2020-as Európai Kvalifikációs Regatta 

 

Európai Kvalifikációs Regatta, Palma de Mallorca, 2020. március/április 

• Ha egyetlen magyar sem tudta megszerzni a kvalifikációt 2019-ig, akkor az Európai 

Kvalifikációs Regatta marad az utolsó esély az olimpiai részvételre. A versenyen 

nemenként 1 olimpiai kvóta megszerzése lehetséges. 

• Ha a versenyen két, vagy több magyar megszerzi a nemzetek rangsorában a  kvótát, 

akkor összetettben a jobb helyezést elérő versenyző jut ki az olimpiára. 

 

NOB helyek (ha lesz ilyen): Abban az esetben, ha egyetlen magyar versenyző sem szerez 

olimpiai kvalifikációt, az esetlegesen a NOB által átadott extra helyre az a versenyző juthat be, 

akinek a 2019-es világbajnokságon és az Európai Kvalifikációs Regattán szerzett és összeadott 

helyezéseinek összpontszáma a legalacsonyabb.  

 

 

Dátum: 2018. július 30. 

 

 

 

 

 

 


