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Mehed      Naised 
Individuaalne võistlus    Individuaalne võistlus 
Võistkondlik võistlus    Võistkondlik võistlus 
 
 
 

 
 
Sportlaste piirarv:  Mehed: 64 sportlast 
    Naised: 64 sportlast     
   
    Kokku 128 sportlast 
 
Maksimaalselt rahvusliku olümpiakomitee kohta: maksimaalne sportlaste arv    
 rahvusliku olümpiakomitee kohta on 3 meest ja 3 naist     
 individuaalvõistlusel. Võistkonnavõistluses on rahvusliku olümpiakomitee  
 kohta maksimaalselt 1 võistkond, mis koosneb 3 sportlasest (kasutades   
 samu sportlasi, kes on individuaalvõistlusel kirja pandud). 
 
 
 

 
Kvalifikatsioonikohtade omistamine 
Kvalifikatsioon omistatakse rahvuslikule olümpiakomiteele, kes võib valida sportlased, kes on 
saavutanud minimaalse kvalifikatsioonitulemuse, et täita saadaval olev kvalifikatsioonikohad. Kõik 
kirja pandud sportlased võivad osaleda olümpiamängude individuaalvõistlusel. Rahvuslikud 
olümpiakomiteed, kes on kirja pannud 3 sportlast, võivad osaleda ka võistkondlikus võistluses. 
 
Individuaalne minimaalne kvalifikatsioonitulemus (MKT) 
Et olla sobilikud kvalifikatsioonikohtade täitmise valikul, peavad kõik sportlased olema saavutanud 
järgmised MKT-d: 
 
Mehed  harjutus FITA  1200 või 
  harjutus 2*70m 600 
 
Naised  harjutus FITA  1180 või 
  harjutus 2*70m 590 
 

Rahvusvaheline vibuföderatsioon 
FITA 

SÜNDMUSED 

SPORTLASTE KVOOT 

KVALIFIKATSIOONI SÜSTEEM 
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MKT peab olema saavutatud perioodil 5.juulist 2007 (alustades 2007.aasta maailmameistri-
võistlustega) 16.juulini 2008. 
 
FITA vaatab üle kõigi kirja pandud sportlaste tulemused, et  kontrollida kas nad on täitnud MKT. 
FITA Täitevkomitee teeb lõpliku otsuse kõigi laskurite kohta, kes pole täitnud MKT-d. 
 
 
KVALIFIKATSIOONI SÜSTEEM 
 
Järgnev tabel võtab kokku kvalifikatsioonikohtade määramise: 
  Mehed Naised 

1. Võõrustaja rahvus 
 

3 3 

2. 2007 maailmameistrivõistlused 
 
8 3-liikmelist võistkonda (24 kohta) 
Individuaalne järjestus (16 kohta) 
 

40 40 

3. Kontinentaalsed kvalifikatsiooni turniirid 
 
3 kohta mõlemale soole Aasias, Euroopas ja Ameerikas 
2 kohta mõlemale soole Okeaanias ja Aafrikas 
 

13 13 

4. Maailma kvalifikatsiooni turniiri finaalvõistlus (KTF) 
 
Avatud kõikidele riikidele, kel läbi teiste võistluste ei ole veel 
ühtegi kohta. Kvalifitseerub maksimaalselt 1 koht rahvusliku 
olümpiakomitee ja soo kohta.  
 

5 5 

5. Tripartite Commission kutsetega kohad 
 

3 3 

  64 64 
 
1. Võõrustaja rahvus (3 kohta) 
 
Võõrustaja rahvus kvalifitseerub automaatselt mõlema soo kohta 3 kohaga tingimusel, et neil on 
vähemalt 3 mõlema soo esindajat 2007.aasta maailmameistrivõistlustel. 
 
 
2. 2007.aasta maailmameistrivõistlused (MM) (40 kohta) 
 
Võistkondlik võistlus (24 kohta) 
TOP 8 riiki (sinna hulka ei kuulu võõrustajamaa) MMil teenivad 3 kohta. 
 
Individuaalne võistlus (16 kohta) 
Alles jäänud 16 kohta jaotatakse rahvuslike olümpiakomiteede vahel neile, kes ei saanud kohti läbi 
võistkondliku võistluse. Maksimaalselt 3 kohta rahvusele. 
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3. Kontinentaalne kvalifikatsioon (13 kohta) 
 
Kontinentaalsed kvalifikatsiooni turniirid (KKT) 
FITA tuvastab 2006.aasta 31.detsembriks igal mandril ühe KKT. Individuaalse võistluse lõplikku 
protokolli kasutatakse, et jagada mõlemale soole 3 (Euroopa, Aasia, Ameerika) või 2 (Okeaania, 
Aafrika) kvalifikatsioonikohta. Ühele rahvuslikule olümpiakomiteele antakse maksimaalselt 2 
kohta. 
 
Laskurid, kes on oma riigile võitnud koha MMil, ning väljastpoolt määratletud kontinenti pärit 
laskurid ei või KKT-l osaleda. 
 
Kui KKT-na toimuvad kontinendi meistrivõistlused, taotlevad FITA reeglid ja kord määrata 
kindlaks sportlased, kel on lubatud osaleda KKT-l ja kvalifikatsioonikohtade määramiseks 
korraldada eraldi võistlus. 
 
Kontinentaalse kvalifikatsiooni asendumine 
Kui kontinendil ei ole kvalifikatsiooni turniiri, jagab selle kontinendi kohad FITA Täitevkomitee 
määrates need järgmiselt: 
 
      a)  Mõlema soo kohta antakse 1 koht rahvuslikult olümpiakomiteele, kelle sportlane asub MMi          
 ootejärjekorras kõrgeimal kohal. 
      b) FITA Täitevkomitee poolt jagatakse mõlema soo kohta 2 (Euroopa, Aasia, Ameerika) või 1 
 (Okeaania, Aafrika) koht(a) neile rahvustele sellel kontinendil, kes soovivad MMi 
 tulemustele põhinedes saata laskureid. Laskurid peavad olema täitnud MKT või olema 
 heaks kiidetud FITA Täitevkomitee poolt. 
      c) FITA Täitevkomitee määrab kõik täitmata kohad põhinedes hetke FITA maailma    
 reitingu nimekirjale. Need laskurid peavad olema täitnud MKT või olema heaks kiidetud 
 FITA Täitevkomitee poolt. Kui ükski laskur pole täitnud MKT-d või ei saa FITA 
 Täitevkomitee heakskiitu, lisatakse need kohad jagamiseks maailma kvalifikatsiooni turniiri 
 finaalvõistluse (KTF) kohtadele. 
 
 
4. Maailma kvalifikatsiooni turniiri finaalvõistlus (KTF) 
 
Kvalifikatsiooniprotsessi lõpus toimub spetsiaalne kvalifikatsiooni turniir, mis on avatud kõikidele 
riikidele, kel ei ole veel teistelt võistlustelt ühtegi kohta saadud. Esimesed 5 sportlast saavad koha, 
maksimaalselt 1 koht rahvusliku olümpiakomitee ja soo kohta. Et vältida liikmesriikide lisakulutusi 
toimub see turniir samaaegselt maailma reitingu turniiriga. 
 
 
5. Tripartite Commission (IOC-ANOC-FITA) kutsetega kohad (3 kohta) 
 
Mõlemale soole jagatakse kolm (3) Tripartite Commission kutsetega kohta, mis on vastavuses 
järgneva täpselt määratletud korraga. 
 
Rahvuslike olümpiakomiteede Tripartite Commissioni kutsetega kohtadele palvete esitamise 
tähtaeg on (kuupäev kindlaks määramata). Tripartite Commission kinnitab kirjalikult kutsetega 
kohtade eeljagamise rahvuslikele olümpiakomiteedele (kuupäev määramata). Järelejäänud 
kutsetega kohtade jagamine kinnitatakse rahvuslikele olümpiakomiteedele kirjalikult enne KTF-i. 



XXIX OLÜMPIAMÄNGUD, PEKING 2008                                                    VIBULASKMINE 

Lehekülg 4 / 5                                                                                   Originaalversioon inglisekeelne 

 

 
 
oktoober 2006  Ettepanek KKT asukoha, kuupäeva ja formaadiga peab olema esitatud  
   FITA-le 
31.detember 2006 FITA avaldab KKT-de kalendri ja levitab selle liikmesriikidele 
5.-15.juuli 2007  44ndad maailmameistrivõistlused, Leipzig (Saksamaa) 
5.juuli 2007   MKT täitmise perioodi algus 
1.august  MM-ilt saadud kohtade heakskiit rahvuslike olümpiakomiteede poolt 
Selgitamisel  rahvuslike olümpiakomiteede palvete esitamise tähtaeg Tripartite   
   Commissioni kutsetega kohtadele 
Selgitamisel  Tripartite Commission kinnitab kirjalikult kutsetega kohtade eeljagamise  
   rahvuslikele olümpiakomiteedele 
25.mai 2008  kontinentaalsete vibuföderatsioonide viimane päev KKT tulemuste FITA-le 
   esitamiseks 
Selgitamisel  Tripartite Commission kinnitab kirjalikult kutsetega kohtade jagamise 
4.juuni 2008  viimane võimalik kuupäev, mil FITA kinnitab liikmesföderatsioonidele  
   kirjalikult KKT-l jaotatud kvalifikatsioonikohtade arvu 
18.juuni 2008  viimane võimalik kuupäev, mil rahvuslikud olümpiakomiteed kinnitavad  
   FITA-le kirjalikult KKT-lt saadud kohtade kasutamise (täpne tähtaeg on 2  
   nädalat peale seda, kui FITA teavitasid KKT kohtadest) 
23.-29.juuni 2008 maailma kvalifikatsiooni turniiri finaalvõistlus 
2.juuli 2008   FITA kinnitab kirjalikult liikmesföderatsioonidele jagatud    
   kvalifikatsioonikohtade arvu liikmesföderatsioonide kaupa 
16.juuli 2008  rahvuslikud olümpiakomiteed kinnitavad FITA-le kirjalikult KTF-ilt saadus 
   kohtade kasutamise 
16.juuli 2008  MKT täitmise perioodi lõpp 
18.juuli 2008  FITA kinnitab kvoodi piires täitmata kohtade arvu uuestijagamise 
23.juuli 2008  Peking 2008 Orgkomiteele registreerimiste esitamise tähtaeg 
 
 
 
 
 
 
Peale MM-i, KKT ja KTF-i tulemuste kättesaamist kinnitab FITA kirjalikult 
liikmesföderatsioonidele ja rahvuslikele olümpiakomiteedele nende saavutatud 
kvalifikatsioonikohtade arvu. 
 
Rahvuslik olümpiakomitee peab 2 nädala jooksul kinnitama kirjalikult  nende poolt kasutatavate 
kohtade arvu (vastuvõetavad ka faks ja e-post). Rahvuslikud olümpiakomiteed, kes ei ole määratud 
kuupäevaks vastanud, kaotavad oma kohad ja FITA jaotab need kohad ümber vastavalt allpool 
märgitud korrale. 
 
2008.aasta 18.juuliks kinnitab FITA kõikide kasutamata kvoodikohtade ümberjaotamise.  
 
 
 

KVALIFIKATSIOONI AJALINE JÄRJESTUS 

KOHTADE KINNITAMISE KUUPÄEVAD JA KORD 
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2007. aasta maailmameistrivõistlustel (MM) jaotatud kohad 
Kõik 2007.aasta MM-il välja teenitud ja vastava rahvusliku olümpiakomitee poolt kasutamata 
jäetud kohad jaotatakse rahvuslikule olümpiakomiteele, kelle mittekvalifitseerunud sportlane(sed) 
asuvad kõrgeimal ootekohal nimekirjas, mis põhineb individuaalsel võistlusel. 
 
Kontinentaalsel kvalifikatsiooni turniiril (KKT) jaotatud kohad 
Kõik 2007.aasta KKT-l välja teenitud ja vastava rahvusliku olümpiakomitee poolt kasutamata 
jäetud kohad jaotatakse rahvuslikule olümpiakomiteele, kellel on nimekirjas esimene 
mittekvalifitseerunud sportlane sellelt võistluselt, põhinedes kindlaks tehtud ootenimekirjal. Kui 
KKT ootekohti ei ole, määratakse saadaval olevad kohad FITA Täitevkomitee poolt põhinedes 
hetke FITA maailma reitingu nimekirjale. Laskurid peavad olema täitnud MKT või omama FITA 
Täitevkomitee heakskiitu. Kui ükski laskur pole täitnud MKT-d või ei saa FITA Täitevkomitee 
heakskiitu, lisatakse need kohad jaotamiseks maailma kvalifikatsiooni turniiri finaalvõistluse 
(KTF) kohtadele. 
 
Maailma kvalifikatsiooni turniiri finaalvõistlusel jaotatud kohad (KTF) 
Kõik 2007.aasta KTF-il välja teenitud ja vastava rahvusliku olümpiakomitee poolt kasutamata 
jäetud kohad jaotatakse rahvuslikule olümpiakomiteele, kellel on nimekirjas esimene 
mittekvalifitseerunud sportlane sellelt võistluselt, põhinedes kindlaks tehtud ootenimekirjal. Kui 
KTF-il ootekohti ei ole, määratakse saadaval olevad kohad FITA Täitevkomitee poolt põhinedes 
hetke FITA maailma reitingu nimekirjale. Laskurid peavad olema täitnud MKT või omama FITA 
Täitevkomitee heakskiitu.  
 
Lõplik kord teiste jagamata kohtade puhul 
Kui peaks juhtuma, et kasutamata kohti ei ole võimalik ümber jagada ülal mainitud kriteeriumide 
alusel, jaotatakse need kui Tripartite Commissioni kutsetega kohad. 
 

KASUTAMATA KVOODIKOHTADE ÜMBERJAGAMINE 


