
KVALIFIKAČNÉ KRITÉRIÁ NA OH PARÍŽ 2024  
Nižšie uvedený návrh bol schválený Výkonným výborom Svetového triatlonu (ďalej WT) v 
decembri 2021 po konzultácii s Komisiou športovcov WT, Trénerskou komisiou a Technickou 
komisiou. Konečná podrobná verzia podlieha schváleniu Medzinárodným olympijským 
výborom v marci 2022.  
 
1. Podujatia:  

a.  Súťaž jednotlivcov mužov  
b.  Súťaž jednotlivcov žien  
c.  Zmiešaná štafeta  

 
2. Kvóta:  

a.  Spolu: 55 žien + 55 mužov = 110  
b.  Umiestnenie v kvalifikácii: 51 + 51 = 102  
c.  Miesta hostiteľskej krajiny: 2 + 2 = 4  
d.  Pozvanie do tripartitnej komisie miesta: 2 + 2 = 4  
e.  Počet zmiešaných štafetových tímov: Všetky NOV s minimálne 2 ženami a 2 

mužmi riadne kvalifikovanými podľa týchto kritérií.  
 
3. Maximálny počet športovcov na NOV:  

a.  3 + 3 = 6  
b.  NOV môžu mať maximálne tri (3) kvótové miesta v prípade, že budú zastúpené 

minimálne 3 športovcami v rámci 30 najlepších miest svetového olympijského 
kvalifikačného rebríčka v triatlone. Ostatné NOC môžu mať maximálne dve (2) 
kvótové miesta.  

 
4. Typ pridelenia kvótových miest:  

a.  Miesto kvóty je pridelené NOV.  
 

5. Spôsobilosť:  
a. Aby sa mohli zúčastniť na olympijských hrách v Paríži 2024, musia všetci športovci 
reprezentovať rovnakú národnú federáciu počas celého kvalifikačného obdobia a do 27. mája 
2024 splniť jednu z nasledujúcich požiadaviek:  

i.  Byť medzi 140 najlepšími vo svetovom kvalifikačnom hodnotení jednotlivcov v 
triatlone pre kvalifikačné miesta v kvalifikačnom rebríčku svetových olympijských 
hier v zmiešaných štafetách v triatlone, v kvalifikačnom podujatí svetových 
pretekov v zmiešaných štafetách v triatlone, v kvalifikačnom rebríčku jednotlivcov 
v triatlone a v hostiteľskej krajine;  

ii.  Byť medzi 180 najlepšími vo svetovom rebríčku v triatlone pre kvalifikačné miesta 
v rámci svetového rebríčka v triatlone pre pozvanie tripartitnej komisie.  

 
6. Kvalifikačné miesta:  

a.  Kvalifikačné podujatia sú uvedené v hierarchickom poradí kvalifikácií.  
i.  1-2: Miesta hostiteľskej krajiny: Francúzsko  
ii.  3-4: Majstrovstvá sveta zmiešaných štafiet v triatlone 2022: Najvyššie 

hodnotené NOV na Majstrovstvách sveta v zmiešaných štafetách v triatlone v 



roku 2022. V prípade, že NOV už získal kvalifikačné miesta, miesta budú 
pridelené nasledujúcim NOV v poradí.  

iii.  5. – 6.: Majstrovstvá sveta zmiešaných štafiet v triatlone 2023: Najvyššie 
hodnotené NOV na Majstrovstvách sveta v zmiešaných štafetách v triatlone v 
roku 2023. V prípade, že NOV už získal kvalifikačné miesta, miesta budú 
pridelené ďalšiemu NOV.  

iv.  7-18: Svetový olympijský kvalifikačný rebríček zmiešaných štafiet v 
triatlone: Šesť najvyššie umiestnených NOV na svetovom kvalifikačnom 
rebríčku zmiešaných štafiet v triatlone k 25. marcu 2024. V prípade, že NOV 
už získal kvalifikačné miesta, miesta budú pridelené nasledujúcemu NOV v 
rebríčku.  

v.  19-22: 2024 Svetové olympijské kvalifikačné podujatie v zmiešaných 
štafetách v triatlone: Najvyššie dva (2) NOV z kvalifikačného podujatia 
Svetového triatlonu v zmiešaných štafetách. V prípade, že NOC už získal 
kvalifikačné miesta, nebude sa môcť zúčastniť. Svetová olympijská kvalifikácia 
v zmiešaných štafetách v triatlone sa bude konať v termíne medzi 15. aprílom 
2024 a 27. májom 2024.  

vi.  23-48: Rebríček svetového olympijského kvalifikačného rebríčka 
jednotlivcov v triatlone k 27. máju 2024: Dvadsaťšesť najvyššie postavených 
športovcov na svete 

 z olympijského kvalifikačného rebríčka jednotlivcov v triatlone k 27. máju 
2024. Pridelí sa im jedno (1) kvalifikačné miesto pre ich NOC pri dodržaní 
maxima pre jednotlivé NOV. V prípade, že NOV už získal kvalifikačné miesta, 
nebude sa brať do úvahy. Podujatia, ktoré sa započítavajú do svetového 
olympijského kvalifikačného rebríčka jednotlivcov v triatlone, sa budú konať 
medzi 27. májom 2022 a 27. májom 2024.  

vii.  49-50: Miesta na pozvanie do tripartitnej komisie: Dve (2) kvalifikačné miesta 
na pohlavie budú pridelené podľa pozvánky na tripartitnú komisiu. 
Medzinárodný olympijský výbor vyzve všetky oprávnené NOV, aby predložili 
svoje žiadosti o miesta na pozvanie tripartitnej komisie. Ak tripartitná komisia 
nie je schopná prideliť miesto pozvania tripartitnej komisii, bude pridelené 
ďalšiemu najlepšie hodnotenému NOV podľa svetového kvalifikačného 
rebríčka jednotlivcov v triatlone.  

viii. 51-55: Svetový rebríček v triatlone k 27. máju 2024: Päť (5) najvyššie 
umiestnených športovcov z NOV, ktorí nezískali žiadne miesta v kvóte podľa 
princípov kvalifikácie na OH 2024 v Paríži 18. decembra 2021 3/4 vyššie získajú 
jedno (1) kvalifikačné miesto s maximálne jedným (1) kvalifikačným miestom 
prideleným na kontinent. 

7. Svetové olympijské kvalifikačné poradie jednotlivcov v triatlone:  
a.  Termín olympijskej kvalifikácie:  

i. Dvadsaťštyri (24) mesiacov;  
ii. 27. mája 2022 až 27. mája 2024  

b.  Celkový počet udalostí, ktoré sa budú počítať:  
i.  Športovci môžu pre svoju olympijskú kvalifikáciu použiť celkovo svojich 

dvanásť (12) najlepších výsledkov:  
 1.  Prvé obdobie: 27. mája 2022 až 26. mája 2023: započíta sa 

maximálne šesť (6) výsledkov;  



 2.  Druhé obdobie: 27. mája 2023 až 27. mája 2024: započítava sa 
maximálne osem (8) výsledkov.  

ii.  Maximálny súčet bodov možno dosiahnuť so 4 výsledkami z prvého obdobia 
a 8 výsledkami z druhého; alebo 5 výsledkov z prvého a 7 výsledkov z druhého; 
alebo 6 výsledkov z prvého a 6 výsledkov z druhého.  

c.  Kvalifikačné podujatia:  
i.  finále majstrovstiev sveta v triatlone;  
ii.  Séria majstrovstiev sveta v triatlone a generálka OH (test event) v triatlone 

2023;  
iii. Svetový pohár v triatlone;  
iv. Kontinentálne majstrovstvá v triatlone:  

1.  Maximálne dva (2) započítavajú sa do celého kvalifikačného obdobia. 
Ak sú počas kvalifikačného obdobia tri (3), počítajú sa prvé dve (2);  

2.  Obidve bodované kontinentálne majstrovstvá sa môžu konať 
v druhom kvalifikačnom období, inak sa jedno uskutoční v prvom 
období a druhé v druhej tretine;  

3.  Body získajú iba športovci z príslušného kontinentu Majstrovstiev 
kontinentu;  

4.  Do úvahy sa budú brať len podujatia na štandardnú vzdialenosť.  
v. Kontinentálne hry:  

1.  Maximálne jedny (1), ktoré sa počítajú počas celého kvalifikačného 
obdobia;  

2.  Kontinentálne hry sa môžu konať v prvom alebo v druhom 
kvalifikačnom období;  

3.  Body získajú iba športovci z príslušného kontinentu Kontinentálnych 
hier;  

4.  V prípade absencie kontinentálnych hier počas kvalifikačného 
obdobia, kde je na programe triatlon alebo kde môžu súťažiť všetky 
NOV, sa budú zvažovať majstrovstvá kontinentálneho triatlonu v 
šprinte;  

5.  Body budú udelené ako šprint, bez ohľadu na vzdialenosť 
konkrétnych hier.  

d.  Bodovanie:  
i.  Rovnaký systém hodnotenia ako svetový rebríček v triatlone, berúc do úvahy 

iba vyššie uvedené udalosti. 
 
8. Olympijský kvalifikačný rebríček zmiešaných štafiet v triatlone  

a. Termín olympijskej kvalifikácie:  
i.  Dvadsaťdva (22) mesiacov;  
ii.  27. mája 2022 až 25. marca 2024  

b. Celkový počet udalostí, ktoré sa budú počítať:  
i.  Národné federácie môžu použiť celkovo päť (5) svojich najlepších výsledkov 

pre svoju olympijskú kvalifikáciu:  
1.  Prvé obdobie: 27. mája 2022 až 26. mája 2023: započítavajú sa 

maximálne tri (3) výsledky;  
2.  Druhé obdobie: 27. mája 2023 až 25. marca 2024: započítavajú sa 

maximálne tri (3) výsledky.  



ii.  Maximálny bodový zisk možno dosiahnuť 2 výsledkami z prvého obdobia a 3 
výsledkami z druhého; alebo 3 výsledky z prvého a 2 výsledky z druhého.  

c. Kvalifikačné podujatia:  
i.  Majstrovstvá sveta v zmiešaných štafetách v triatlone; 
ii.  Svetové podujatia série zmiešaných štafiet v triatlone a olympijské testovacie 

podujatie v zmiešaných štafetách v roku 2023;  
iii.  Majstrovstvá kontinentálneho triatlonu v zmiešaných štafetách:  

1.  Maximálne dve (2), ktoré sa počítajú počas celého kvalifikačného 
obdobia. Ak sú počas kvalifikačného obdobia uskutočnia tri (3), počítajú 
sa prvé dve (2);  

2.  Body získajú iba národné federácie z príslušného kontinentu 
majstrovstiev kontinentálneho triatlonu v zmiešaných štafetách.  

d. Bodovanie:  
i.  Rovnaký systém bodovania ako v hodnotení svetových triatlonových zmiešaných 

štafiet, berúc do úvahy iba vyššie uvedené podujatia. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


