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MIĘDZYNARODOWA FEDERACJA NARCIARSKA 
 

       KOMBINACJA NORWESKA 

• KONKURENCJE (4)  

  

KONKURENCJE MĘŻCZYZN (1)  KONKURENCJE KOBIET (1)  KONKURENCJE MIESZANE (1)  

 

Zawody indywidualne 

(NH/10km) 

 

Zawody indywidualne 

(NH/5km) 

Zawody drużynowe w skokach 

Mieszane zawody drużynowe – 

„Nordic Team Event” 

wszystkie konkurencje (tech.dowolna) 

  

B. LIMITY ZAWODNIKÓW  

B.1. CAŁKOWITY LIMIT ZAWODNIKÓW W KOMBINACJI NORWESKIEJ   

  

  Ilość miejsc w kwalifikacji  Limit dla gospodarza Igrzysk  Razem  

Mężczyźni 40  Ilość miejsc zawartych w 

systemie kwalifikacji  

( 2 mężczyzn i 2 kobiety ) 

40  

Kobiety  40  40  

Razem  80 80  

  

B.2. Maksymalna liczba zawodników przypadająca na każdy Narodowy Komitet Olimpijski (NKOL)  

  

   Limit przypadający na NKOL  Event Specific Quota  

Mężczyźni 2  2  

Kobiety 2  2  

Razem 4    

  

B.3. SPOSÓB PRZYDZIELANIA KWOT OLIMPIJSKICH   

Do zawodów może być wystawiona maksymalnie jedna (1) drużyna w drużynowym konkursie skoków 

narciarskich na dany NKOL która składa się  z jednego (1) zawodnika i jednej (1) zawodniczki w skokach 

narciarskich oraz jednego (1) i jednej (1) zawodniczki w kombinacji norweskiej, którzy zostali zakwalifikowani 

jako suma czterech zawodników na NKOL. Skład zawodników do konkursu drużynowego w skokach 

narciarskich należy do NKOL. 
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Do zawodów może być wystawiona maksymalnie jedna (1) drużyna w mieszanym drużynowym „Nordic Team 

Event” na dany NKOL. Konkurs składa się z jednego zawodnika (1) i jednej (1) zawodniczki w biegach 

narciarskich, jednego (1) zawodnika i jednej (1) zawodniczki w skokach narciarskich oraz jednego (1) 

zawodnika i jednej (1) zawodniczki w kombinacji norweskiej, którzy zostali zakwalifikowani jako suma sześciu 

zawodników na NKOL. Skład zawodników do mieszanego konkursu drużynowego w skokach narciarskich 

należy do NKOL. 

C. WARUNKI KWALIFIKACYJNE  

Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać postanowień obecnie obowiązującej karty olimpijskiej, w tym 

zasady 41 (Narodowość zawodników) i tylko Ci zawodnicy, którzy przestrzegają Karty Olimpijskiej mogą brać 

udział w Zimowych Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich.  

 

C.1. WYMAGANIA WIEKOWE  

Aby wziąć udział w Zimowych Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich Lausanne 2020 zawodnicy muszą być 

urodzeni o okresie od 01.01 2002 do 31.12.2004.  

C.2. WYMAGANIA DODATKOWE    

Zawodnicy muszą również uczestniczyć w zawodach FIS lub w zawodach Pucharu Kontynentalnego.  

 

 

D. ŚCIEŻKA KWALIFIKACJI 

ILOŚĆ MIEJSC W KWALIFIKACJI 

  

Ilość 

miejsc w 

kwali  

Zawody kwalifikacyjne   

D.1, D.2, D.3, 

D.4, D.5  

Mężczyźni 40 

Kobiety 40  

 D.1   Wszystkie NKOL’e w klasyfikacji Marc Hodler Trophy w Mistrzostwach Świata 

Juniorów 2019 i gospodarz Igrzysk będą mieli przydział miejsc w liczbie dwa (2) na 

mężczyznę i dwa (2) na kobietę. 

 D.2   Jeśli pozostaną jakiekolwiek miejsca w kwocie to będą rozdzielane w liczbie 

maksymalnie jednego (1) zawodnika zgodnie z klasyfikacją danego NKOL’u w 

zawodach indywidualnych kombinacji norweskiej na 5km (NH/5km) podczas MŚJ 

2019, którzy nie spełnili kryteriów opisanych w art. D.1 aż do maksymalnego 

wypełnienia listy uczestników w liczbie 40. zawodników i 40. zawodniczek.  

D.2.1  Jeśli nastąpi remis o ostatnie zakwalifikowane miejsce/ca dla zawodników i/lub 

zawodniczek w konkurencji kombinacji norweskiej na 5km (NH/5km) podczas MŚJ 

2019, wtedy wyżej sklasyfikowani zawodnicy w kategorii wiekowych YOG  w 

zawodach Pucharu Kontynentalnego będą mieli pierwszeństwo. 

D.3 W przypadku kiedy zostaną wolne miejsca kwotowe, miejsce będzie przydzielane 

w liczbie jednego (1) miejsca dla zawodniczki i jednego (1) miejsca dla zawodnika 

na jeden niezakwalifikowany NKOL , który nie spełnił w kryteriów opisanych w 

punkcie D.1 i D.2. Miejsce to będzie przydzielone tylko tym NKOL’om, które 
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wykazały zainteresowanie miejscem/cami kwotowymi. Miejsca te są wyłaniane z 

Pucharu Kontynentalnego 2018/2019 kombinacji norweskiej zawodów 

indywidualnych w kategoriach wiekowych YOG.  

 D.3.1   W przypadku remisu dotyczącego ostatniego przydzielonego miejsca (miejsc) 

z Pucharu Kontynentalnego 2018/2019 kombinacji norweskiej zawodów 

indywidualnych w kategoriach wiekowych YOG zawodnicy z wyższą liczbą 

pierwszych, drugich, trzecich itd. miejsc w zawodach Pucharu Kontynentalnego 

kombinacji norweskiej 2018/2019, będą wyłaniani w pierwszej kolejności. 

 

 D.4  W przypadku gdy w dalszym ciągu pozostają miejsca kwotowe, miejsca te 

zostaną przydzielone niezakwalifikowanemu NKOL’owi maksymalnie jednemu 

(1) zawodnikowi danej płci, którzy zostali sklasyfikowani w kategorii YOG z 

zawodów Youth Cup 2018/2019. Miejsca te będą przydzielone tylko tym 

NKOL’om, które wykazały zainteresowanie miejscem/cami kwotowymi a nie 

spełniły kryteriów wynikających z punktu D.1, D.2 i D.3. 

 

 D.4.1  W przypadku remisu dotyczącego ostatniego przydzielonego miejsca (miejsc) 

kwotowego na liście przydziału kwot dla zawodników i zawodniczek, 

wynikających z rankingi Youth Cup 2018/2019, zawodnicy/czki z wyższą liczbą 

pierwszych, drugich, trzecich itd. miejsc w zawodach Youth Cup kombinacji 

norweskiej 2018/2019, będą wyłaniani w pierwszej kolejności. 

 

 D.5 

 

 

 

 

D.6 

 

 

D.7 

 

D.8 

 

W przypadku gdy w dalszym ciągu istnieją miejsca kwotowe, przydział będzie 

kontynuowany zgodnie z punktem D.2, D.3 i D.4 dla NKOL’ów, które wykazały 

zainteresowanie tymi miejscami w kolejności  ich drugim najlepszym wynikiem 

pozwalającym maksymalnie dwóm (2) mężczyznom i dwóm (2) kobietom 

wypełnić przydział miejsc na dany NKOL aż do momentu wypełnienia wszystkich 

miejsc przydziału kwot. 

 

YOG’owa  Lista przydziału kwot olimpijskich, która zostanie opublikowana dnia 

09.12.2019 na stronie  internetowej (https://www.fis-ski.com/) będzie zwierać 

NKOL’e które zostały zakwalifikowane i wykorzystały przydzielone kwoty z 

punktów D.1-D.3. 

 

W przypadku odwołania Mistrzostw Świata juniorów w narciarstwie klasycznym 

2019 , przydział kwot w D.1 i D.2 zostanie oparty na rankingu wynikającego z 

klasyfikacji generalnej zawodów Youth Cup 208/2019. 

 

Jeśli zawodnik zdobędzie miejsce kwotowe dla danego NKOL’u wynikające z 

punktu D.3 w zawodach Pucharu Kontynentalnego to ten zawodnik nie będzie 

brany pod uwagę przy przydzielaniu kwot w ramach klasyfikacji  generalnej 

Youth Cup (D.4). 

 

 

https://www.fis-ski.com/
https://www.fis-ski.com/
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MIEJSCA DLA GOSPODARZA IGRZYSK 

Gospodarzowi Igrzysk przydzielone są miejsca dla dwóch (2) zawodników  i dwóch zawodniczek (2) zgodnie 

z procedurą opisaną w punkcie D.1 Wybór zawodników zależy od decyzji gospodarza Igrzysk przy 

jednoczesnym poszanowaniu kryteriów kwalifikacji określonych w punkcie C. Warunki kwalifikacyjne.  

E. PROCES POTWIERDZENIA PRZYZANYCH MIEJSC  

FIS powinien poinformować NKOL’e o możliwych miejscach kwotowych zgodnie z procedurą opisaną w 

punkcie D.1 i D.2 w dniu 30 czerwca 2019 za pośrednictwem strony internetowej FIS. NKOL’e będą miały 

dwa (2) tygodnie do 14 lipca 2019 na potwierdzenie poprzez system internetowy FIS, jeśli będą korzystać 

z tych miejsc jak jest to opisane w punkcie G. dotyczącym przebiegu czasowego kwalifikacji.  

FIS powinien poinformować NKOL’e o zdobytych miejscach kwotowych zgodnie z procedurą opisaną w 

punkcie D.3 of w dniu 09.12.2019 za pośrednictwem strony internetowej FIS. 

NKOL’e będą miały wtedy trzy dni na potwierdzenie miejsc do dnia 15.12.2019 w systemie internetowym 

FIS jeśli będą korzystać z tych miejsc jak jest to opisane w punkcie G. dotyczącym przebiegu czasowego 

kwalifikacji.  

F. PROCES PONOWNEGO PRZYDZIAŁU NIEWYKORZYSTANYCH MIEJSC  

PONOWNY PRZYDZIAŁ NIEWYKORZYSTANYCH MIEJSC W KWALIFIKACJACH 

Wszystkie przyznane miejsca kwotowe, które zostały niewykorzystane / zwrócone/ niezatwierdzone przez 

odpowiedni NKOL, zostaną ponownie przydzielone przez FIS opierając się na kryteriach opisanych w 

punkcie D.3 do D.4 i wymagane w D.5. 

PONOWNY PRZYDZIAŁ NIEWYKORZYSTANYCH MIEJSC PRZEZ GOSPODARZA IGRZYSK 

Jeśli Kraj Gospodarz zwróci niektóre z miejsc w kraju goszczącym, te zwrócone miejsca będą przydzielone 

ponownie zgodnie z punktem F. - Ponowny przydział niewykorzystanych miejsc w kwalifikacjach.  
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G. PRZEBIEG CZASOWY KWALIFIKACJI   

  

 Okres   Data  Wydarzenia  

Kwalifikacje 

01.07.2018 do 8.12.2019  FIS Lausanne 2020 okres kwalifikacji  

21-27.01.2019  
Mistrzostwa Świata juniorów Lahti 

30.06.2019  

FIS informuje NKOLe o przyznanych miejscach 

kwotowych zgodnie z punktem D.1 i D.2 i informuje 

NKOLe o niewykorzystanych miejscach kwotowych  

z punktu D.1 i D.2. Informacje pochodzą ze 

złożonego formularza udziału w zawodach na 

stronie FIS.  

Koniec 

akredytacji  DU*  Lausanne 2020 Koniec akredytacji  

Informacja i  

potwierdzenie  

Do 14.07.2019  

Zakwalifikowane NKOL’e  z punktu D.1 i D.2 

potwierdzają wykorzystanie przydzielonych miejsc 

do FIS  

do 5.10.2019  
Koniec przesyłania przez NKOL’e formularzy 

potencjalnych uczestników w zawodach do FIS  

09.12.2019  

Publikacja przydziału YOG’owych kwot olimpijskich 

oraz YOG’owych list FIS punktów  w odniesieniu do 

punktu D.6  

09.12.2019  
FIS informuje NKOL’e odnosząc się do punktu D.3, 

D.4 i D.5 o przydziałach kwot olimpijskich  

12.12 2019  

NKOL’e, na podstawie procedury opisanej w 

punkcie D.3 i D.4 i D.5 , potwierdzają wykorzystanie 

przyznanych kwot olimpijskich do FIS  

Ponowny 

przydział  

13.12.2019  

FIS dokonuje ponownego przydziału 

niewykorzystanych miejsc pomiędzy NKOL’e które 

zgłosiły swoje zainteresowanie  

Powiadomienie nastąpi w ciągu 24 

godzin  

NKOLe potwierdzają wykorzystane lub 

niewykorzystane miejsca kwot do FIS  

15.12. 2019  FIS dokonuje ostatecznego ponownego przydział 

kwot, wszystkich niewykorzystanych miejsc  

Koniec 

zgłoszeń   16.12.2019  Lausanne 2020 Koniec zgłoszeń   

Koniec 

rejestracji 16.12.2019  
Lausanne 2020 Koniec rejestracji delegacji (DRP) 

deadline  

YOG  10–19.01.2020  Lausanne 2020 Zimowe Młodzieżowe Igrzyska 

Olimpijskie  

* Do ustalenia 

 


