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PROCEDURY KWALIFIKACJI – XXXIII IGRZYSKA OLIMPIJSKIE, PARYŻ 2024 
ŚWIATOWA FEDERACJA ŁUCZNICZA (WA) 

ŁUCZNICTWO 
 
 
  
 

A. KONKURENCJE (5) 
 
Konkurencje dla mężczyzn (2) Konkurencje dla kobiet (2) Konkurencje mieszane (1) 

Indywidualne 

Drużynowe 

Indywidualne 

Drużynowe 

Drużynowe mieszane (mikst) 

 

 
B. PRZYDZIAŁ MIEJSC 

B.1. Łączny przydział miejsc dla łucznictwa: 

 LIMIT MIEJSC LIMIT MIEJSC DLA 
KRAJU 

GOSPODARZA 

MIEJSCA 
UNIWERSALNE 

SUMA 

Mężczyźni 59 3 2 64 

Kobiety 59 3 2 64 

Suma 118 6 4 128 

 
B.2. Maksymalna liczba sportowców na Narodowy Komitet Olimpijski (NKO) (we wszystkich 5 
konkurencjach): 
 

 Liczba miejsc przydzielonych dla (NKO) Przydział dla konkurencji dla (NKO) 

Mężczyźni 3 W przypadku konkursów indywidualnych 
maksymalnie 3 zawodników, jeśli NKO 
bierze udział w danym turnieju drużynowym, 
lub 1 zawodnik, jeśli NKO bierze udział w 
turnieju indywidualnym. 

Kobiety 3 W przypadku konkursów indywidulanych 
maksymalnie 3 zawodników, jeśli NKO 
bierze udział w danym turnieju drużynowym, 
lub 1 zawodnik, jeśli NKO rywalizuje w 
turnieju indywidualnym. 

Suma 6  
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B.3. Rodzaj przydziału miejsc: 

Miejsca kwotowe przydzielane są dla Narodowego Komitetu Olimpijskiego 
 

C. Kwalifikacja zawodnika 
 
C.1. Zgodność z Kartą Olimpijską i innymi obowiązującymi przepisami 
Wszyscy sportowcy muszą przestrzegać przepisów aktualnej Karty Olimpijskiej, w tym między innymi 
art. 41 (Narodowość zawodników) i art. 43 (Światowy Kodeks Antydopingowy i Kodeks Ruchu 
Olimpijskiego w sprawie zapobiegania manipulacji konkursami). 

W Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024. r. mogą wziąć udział tylko sportowcy, którzy przestrzegają 
postanowień Karty Olimpijskiej, Światowego Kodeksu Antydopingowego i Kodeksu Ruchu 
Olimpijskiego, w tym warunków uczestnictwa ustanowionych przez MKOL oraz przepisów Światowej 
Federacji Łuczniczej. 

C.2. Dodatkowe kryteria kwalifikacyjne IF: 
Aby zakwalifikować się do udziału w Igrzyskach Olimpijskich, wszyscy sportowcy, w tym ci, którzy 
otrzymali zaproszenia Komisji Trójstronnej, muszą osiągnąć następujący Minimalny Wynik Kwalifikacji 
(Minimum Qualifiction Score, MQS) między 1 dniem Mistrzostw Świata w Łucznictwie 2023 a 28 
czerwca 2024 roku według imienia i nazwiska na wydarzeniu zarejestrowanym w ramach Światowej 
Federacji Łuczniczej. 

Mężczyźni   640 pkt. Runda 70m 

Kobiety  610 pkt. Runda 70 m 

Światowa Federacja Łucznicza („WA”) dokona przeglądu wyników wszystkich zgłoszonych sportowców, 
aby sprawdzić, czy spełnili wyżej wymieniony wymóg. Komitet Wykonawczy WA podejmie ostateczną 
decyzję o poziomie kwalifikowalności do uczestnictwa w Igrzyskach Olimpijskich każdego sportowca, 
który nie zdobył MQS na wydarzeniu zarejestrowanym w WA,  może wykazać odpowiedni dowód 
osiągnięcia MQS. Proces ten zostanie zakończony do 30 czerwca 2024. r. 
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D. SCIEŻKA KWALIFIKACYJNA 
Kwalifikacje drużynowe 

LICZBA MIEJSC 
KWALIFIKACYJNYCH ZAWODY KWALIFIKACYJNE 

 
 
9 

(3 drużyny) 

Mistrzostwa Świata w Łucznictwie (WAC) 2023 
 
Narodowy Komitet Olimpijski z trzech (3) najwyżej uplasowanych 
drużyn, według płci, w konkursie drużynowym Mistrzostw Świata w 
Łucznictwie zdobędzie trzy (3) miejsca kwotowe. 
 

 
 
 
 
 

9 
(3 drużyny) 

Mistrzostwa Kontynentalne Europy, Azji i obu Ameryk (CC) 
 
NKO najwyżej ocenianych (*) drużyn, według płci, w CC uzyskają 
trzy (3) miejsca kwotowe. Sportowcy z NKO spoza określonego 
obszaru kontynentalnego nie mogą startować w mistrzostwach 
kontynentalnych. 
 
Finałowe wyniki rozgrywek drużynowych w każdym kontynentalnym 
turnieju kwalifikacyjnym (Continental Qualification Tournament, 
CQT) zostaną wykorzystane do przydzielenia następujących 
kwotowych miejsc drużynowych: 
 

• Europa: jedno (1) miejsce w zespole na płeć; 
• Azja: jedno (1) miejsce w zespole na płeć; 
• Ameryka: jedno (1) miejsce w zespole na płeć; 
•  

 

Finałowy Światowy Turniej Kwalifikacyjny (Final World Team 
Qualification Tournament, FTQT) 
 
Finałowy turniej kwalifikacyjny jest niezależnym wydarzeniem, 
może być oddzielnym wydarzeniem światowego rankingu 
organizowanym przed Mistrzostwami Świata. NKO trzech (3) 
najwyżej ocenianych (*) drużyn, według płci, na FTQT otrzyma trzy 
(3) miejsca kwotowe. FTQT będzie otwarty dla wszystkich NKO, 
które nie zakwalifikowały drużyn poprzez Mistrzostwa Świata w 
Łucznictwie 2023 i CQT. Odbędzie się to pod koniec okresu 
kwalifikacyjnego. 
 
(*) Jeśli ranking jest używany w systemie, jest to ranking oparty na 
ostatecznych wynikach meczowych. 
 
3 najlepsze drużyny w rankingu oznaczają złoty, srebrny i brązowy 
medal w trakcie FTQT. 
Jeśli którykolwiek z trzech (3) NKO, które zakwalifikowały się do 
trzech (3) miejsc kwotowych w ramach FTQT, uzyskał już jedno (1) 
miejsce kwotowe dla konkursu indywidualnego, wówczas dane 
indywidualne miejsce kwotowe zostaje dodane do listy dostępnych 
miejsc kwotowych w Finałowym Światowym Indywidualnym 
Turnieju Kwalifikacyjnym (Finał World lndividual Qualifying 
Tournament) (patrz poniżej). 

9 
(3 drużyny) 

 
 
 
 

D.1 MIEJSCA KWOTOWE 
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6 
(2 drużyny) 

Światowa Drużynowa Lista Rankingowa (Team World Ranking 
List, TWRL) 

Dwa miejsca w zespole zostaną przydzielone do NKO następnej 
drużyny (drużyn) w rankingu, która nie została jeszcze 
zakwalifikowana, zgodnie z ze Światową listą rankingową WA (WA 
Archery Team World Ranking List) (data do potwierdzenia), w tym 
wyniki ze światowej listy rankingowej po FTQT. 

 

Kwalifikacje mikstów (zespołów mieszanych) 

LICZBA MIEJSC 
PRZYDZIELONYCH 

ZAWODY KWALIFIKACYJNE 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 na płeć 
(5 zespołów) 

Zawody kontynentalne: Europa, Afryka, obie Ameryki, Oceania, 
Azja 
NKO najwyżej uplasowanej drużyny mieszanej w konkursie drużyn 
mieszanych zdobędzie jedno (1) miejsce kwotowe dla kobiet i 
jednego (1) miejsca kwotowe dla mężczyzn na łącznie dwa (2) 
miejsca kwotowe. 
 
Jeśli kraj goszczący zostanie zwycięzcą konkursu mieszanych 
drużyn, kolejne z miejsce w rankingu (tj. srebrny medalista) otrzyma 
jedno (1) miejsce kwotowe drużyn mieszanych. 
 
Zastępujące kwalifikacje w zawodach kontynentalnych 
Jeśli łucznictwo drużynowe mieszane nie znajduje się w programie 
CG, 2 miejsca (po jednym dla każdej płci) danego kontynentu 
zostaną dodane do listy dostępnych miejsc kwotowych na Finale 
Światowego Indywidualnego Turnieju Kwalifikacyjnego (patrz 
poniżej). 
 
Nie ma specjalnego, dodatkowego systemu dla wydarzenia drużyn 
mieszanych. 
Najwyżej uplasowana z 16 drużyn mieszanych w rundzie 
olimpijskiej wchodzi do rywalizacji olimpijskiej. Najlepszy wynik 
mężczyzn i kobiet w krajach wystawiających kandydatów obu płci 
zostanie wykorzystany do ustalenia rankingu NKO. W przypadku 
remisu na ostatnim miejscu (16), przeprowadzona zostanie 
dogrywka w celu ustalenia ostatniej zakwalifikowanej drużyny. 
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Mężczyźni/Kobiety – Kwalifikacje Indywidualne 

LICZBA MIEJSC 
PRZYDZIELONYCH 

ZAWODY KWALIFIKACYJNE 

 
 
 

3 

Mistrzostwa Świata w Łucznictwie (WAC) 2023  
 
Trzy (3) miejsca kwotowe zostaną przydzielone najwyżej ocenianym 
sportowcom z NKO, którzy nie zakwalifikowali się w ramach konkursu 
drużynowego, przy czym limit wynosi jedno (1) miejsce kwotowe na NKO. W 
przeciwnym razie wszystkie miejsca mogą być przydzielone w pierwszej 8, a 
następnie miejsca zostaną dodane do finałowego turnieju kwalifikacyjnego. 
 

 
 
 
 
 
 
 

6 

Zawody Kontynentalne (CG) dla Azji, Europy i obu Ameryk 
 
NKO dwóch (2) najwyżej uplasowanych sportowców z różnych NKO w 
Igrzyskach Kontynentalnych zdobędą po jednym (1) miejscu kwotowym dla 
danej płci. Jeżeli NKO już uzyskał miejsce(-a) kwotowe w danej płci, nastąpi 
ponowny przydział zgodnie z poniższą definicją. 
 
Jeżeli zawodnik z kraju goszczącego znajdzie się wśród dwóch (2) najwyżej 
uplasowanych sportowców w zawodach indywidualnych Igrzysk 
Europejskich, następny zawodnik o najwyższym miejscu otrzyma 
odpowiednie miejsce kwotowe. 
 
NKO nie może uzyskać więcej niż jednego (1) miejsca kwotowego dla 
każdej płci w CG. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

Kontynentalne turnieje kwalifikacyjne (Continental Qualification 
Tournament, CQT) 
 
Kontynentalny Turniej Kwalifikacyjny jest samodzielnym wydarzeniem. 
Powinien być oddzielnym wydarzeniem w rankingu światowym, które 
odbywa się przed lub po mistrzostwach kontynentalnych. Kontynentalny 
turniej kwalifikacyjny nie może być łączony z zawodami kontynentalnymi. 
 
Jeżeli NKO uzyskał miejsce w WAC lub CG, żaden sportowiec tej samej płci 
z danego NKO nie może rywalizować w CQT. 
 
Sportowcy z NKO spoza określonego obszaru kontynentalnego nie mogą 
rywalizować w CQT. 
 
Do dnia 31 grudnia 2022, r. WA określi jeden (1) kontynentalny turniej 
kwalifikacyjny (CQT) dla każdego kontynentu.   
Ostateczne wyniki pojedynczego konkursu w każdym CQT zostanie 
wykorzystany do przydzielenia następujących indywidualnych miejsc 
kwotowych: 
 
- Europa: trzy (3) miejsca kwotowe na płeć; 
- Azja: dwa (2) miejsca kwotowe na płeć; 
- Ameryki: dwa (2) miejsca kwotowe na płeć; 
- Afryk: dwa (2) miejsca kwotowe na płeć; i 
- Oceania: jedno (1) miejsce kwotowe na płeć; 
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W rezultacie (i) różne miejsca kwotowe są przypisywane do NKO najwyżej 
ocenianym sportowcom oraz (ii) NKO nie może otrzymać więcej niż jednego 
(1) miejsca kwotowego na płeć w CQT. 
 
 

 Finałowy Światowy Turniej Kwalifikacji Indywidualnej (Final World 
lndividual Qualification Tournament , FIQT)  
 
Finałowy Turniej Kwalifikacyjny jest turniejem samodzielnym, może być 
odrębnym wydarzeniem światowym rankingu odbywającym się przed 
etapem Pucharu Świata. 
 
NKO dwóch (2) najwyżej ocenianych sportowców według płci w FIQT 
otrzyma jedno (1) miejsce kwotowe. 
 
FIQT będzie otwarty dla wszystkich NKO, które nie uzyskały miejsca 
kwotowego według płci w ramach wcześniejszych kwalifikacji i odbędzie się 
pod koniec okresu kwalifikacji. 
 
Każdy NKO może uzyskać maksymalnie jedno (1) miejsce kwotowe według 
płci w FIQT. 
 
Turniej odbędzie się w połączeniu z turniejem Mistrzostw Świata w 
Łucznictwie, aby uniknąć dodatkowych kosztów dla NKO/stowarzyszeń 
członkowskich. 
 

 

D.2. MIEJSCA DLA KRAJU GOSPODARZA 
 
Kraj goszczący będzie starał się uzyskać miejsca kwalifikacyjne za pośrednictwem systemu 
kwalifikacyjnego, przy czym automatycznie otrzymuje trzy (3) miejsca kwotowe na płeć pod 
warunkiem, że wystawi trzech (3) zawodników na płeć na Mistrzostwach Świata w Łucznictwie 2023. 
 
Jeśli kraj goszczący wystawi tylko jednego (1) lub dwóch (2) zawodników każdej płci w Mistrzostwach 
Świata w Łucznictwie 2023, automatycznie zakwalifikowany zostanie jeden (1) sportowiec danej płci 
do Indywidualnych Zawodów, jeśli nie uzyskali oni żadnych miejsc w ramach regularnego systemu 
kwalifikacji. 
 

D.3. MIEJSCA UNIWERSALNE 
 
Cztery (4) miejsca uniwersalne, dwa (2) dla każdej płci są dostępne dla kwalifikujących się NKO na 
Igrzyskach Olimpijskich. 
 
W dniu 1 października 2023 r. Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) zaprosi wszystkie 
kwalifikujące się NKO do składania wniosków o miejsca uniwersalne. Termin składania wniosków 
przez NKO upływa 15 stycznia 2024 r. Komisja Trójstronna potwierdzi na piśmie przydział miejsc 
uniwersalnych odpowiednim NKO po zakończeniu okresu kwalifikacji dla danej dyscypliny sportowej. 
 
Szczegółowe informacje na temat miejsc uniwersalnych znajdują się w dokumencie „Igrzyska XXXIII 
Olimpiady, Paryż 2024 – miejsca uniwersalne na Igrzyskach Olimpijskich - procedura i przepisy 
dotyczące przydziału”. 
 

E. PROCES POTWIERDZANIA MIEJSC KWOTOWYCH 
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E.1. POTWIERDZENIE MIEJSC KWOTOWYCH 
 
Priorytet zdarzeń 
Ponieważ niektóre NKO mogą otrzymać miejsca kwotowe na Mistrzostwach Świata, a także na 
Igrzyskach Kontynentalnych, a biorąc pod uwagę, że Igrzyska Kontynentalne mogą odbyć się przed 
Mistrzostwami Świata, w celu przydzielenia różnych miejsc kwotowych przestrzegana będzie 
następująca kolejność (od najwyższej do najniższej pozycji): 
 

1. Mistrzostwa Świata, 
2. Zawody Kontynentalne, 
3. Kwalifikatory kontynentalne, i 
4. Finał Turnieju Kwalifikacyjnego 
5. Światowa lista rankingowa. 

 
Miejsca kwotowe uzyskane na Igrzyskach Azjatyckich zostaną oficjalnie przedzielone dopiero po 
Mistrzostwach Świata w celu przestrzegania wyżej wymienionego porządku pierwszeństwa. 
 
Światowa Federacja Łucznicza opublikuje wyniki każdego wydarzenia w ciągu 1 dnia po wydarzeniu 
na stronie internetowej federacji (www.archery.sport) i zaktualizuje rejestr Miejsc Kwalifikacyjnych, aby 
zilustrować miejsca kwotowe, które zostały zdobyte. 
 
Światowa Federacja Łucznicza potwierdzi na piśmie w ciągu pięciu (5) dni od ostatniego dnia każdego 
wydarzenia lub rankingu oraz miejsca kwotowe, które zostały przydzielone danym NKO. NKO będą 
wówczas miały dwa (2) tygodnie na potwierdzenie w Międzynarodowej Federacji Łuczniczej, że chcą 
skorzystać z tych miejsc kwotowych, jak wyszczególniono w sekcji G. Harmonogramu Kwalifikacji. 
 

E.2 POTWIERDZENIE MIEJSC KRAJU GOSPODARZA 
 
Kraj goszczący musi na piśmie potwierdzić Międzynarodowej Federacji Łuczniczej do 1 marca 2024 
roku chęć skorzystania z miejsc kraju goszczącego. 
 

F. PONOWNY PRZYDZIAŁ NIEWYKORZYSTANYCH MIEJSC KWOTOWYCH 
 

F.1 PONOWNY PRZYDZIAŁ NIEWYKORZYSTANYCH MIEJSC KWOTOWYCH 
 
Jeśli przydzielone miejsca kwotowe nie zostały potwierdzone przez NKO w wymaganym terminie 
potwierdzenia miejsca kwotowego lub NKO odrzuci miejsce kwotowe, lub też sportowiec uzyskujący 
miejsce kwotowe dopuści się naruszenia antydopingowego, wówczas do ponownego przydzielenia 
miejsc kwotowych zostaną wykorzystane następujące zasady: 
 
F.1.1. Przed Finałem indywidualnego lub drużynowego turnieju kwalifikacyjnego (FIQT/FTQT): 
Miejsca kwotowe zostaną przyznane kolejnemu najwyżej uplasowanemu kwalifikującemu się 
sportowcowi/NKO, maksymalnie do ośmiu miejsc dla indywidualnych sportowców i czterech miejsc 
drużynowych/drużyn mieszanych w ostatecznych wynikach danego wydarzenia, w którym osiągnięto 
miejsce kwotowe. 
 
Jeśli miejsce kwotowe nie może zostać przyznane na podstawie ostatecznych wyników wydarzenia, w 
którym zostało zdobyte, pozostałe miejsca kwotowe zostaną przydzielone na końcowym 
indywidualnym i drużynowym wydarzeniu kwalifikacyjnym (FIQT/FTQT). 
 
Uwaga: FTQT zawsze odbywa się przed FIQT, dzięki czemu w przypadku, gdy zespół, który osiągnął 
już indywidualne miejsce kwotowe przed FTQT, a następnie uzyska drużynowe miejsce kwotowe, 
wówczas indywidualne miejsce zostanie najpierw kwotowe na podstawie ostatecznej listy wyników 
rankingu FIQT. 
 
 
F.1.2. Po finałowym turnieju kwalifikacyjnym indywidualnym lub drużynowym (FIQT/FTQT): 
Wszystkie niewykorzystane/zwrócone indywidualne, drużynowe/mieszane miejsca zostaną ponownie 
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przydzielone przy użyciu odpowiedniej indywidualnej i drużynowej/mieszanej listy rankingowej 
opracowanej przez MŚwiatową Federację Łuczniczą (wymaga potwierdzenia). 
 
Jeżeli niewykorzystane miejsca kwotowe nie mogą zostać ponownie przydzielone zgodnie z wyżej 
wymienionymi zasadami, pozostałe miejsca kwotowe zostaną przydzielone jako dodatkowe miejsca 
uniwersalne. 
 
F.1.3. Miejsca dla uchodźców 
Miejsca dla uchodźców zostaną usunięte, jeśli nie zostaną osiągnięte. 
 

F.2. PRZENIESIENIE NIEWYKORZYSTANYCH MIEJSC KRAJU GOSZCZĄCEGO 
 
Jeśli kraj goszczący nie wybierze drużyny lub nie wystawi trzech (3) zawodników każdej płci na 
Mistrzostwach Świata w Łucznictwie w 2023 r., trzy (3) miejsca kwotowe zostaną ponownie 
przydzielone do NKO następnej w kolejności kwalifikującej się drużyny na Finale Światowego 
Drużynowego Turnieju Kwalifikacyjnego (FTQT). 
 
Jeśli kraj goszczący nie wybierze drużyny i zdecyduje się wziąć udział tylko w indywidualnych 
zawodach, będzie uprawniony do wystawienia w indywidualnym konkursie jednego (1) sportowca, a 
NKO następnej w kolejności drużyny na Finale Drużynowego Turnieju Kwalifikacyjnego zakwalifikuje 
się do trzech (3) miejsc kwotowych, a jedno miejsce kwotowe zostanie przyznane na FIQT. 
 

F.3. PRZENIESIENIE NIEWYKORZYSTANYCH MIEJSC UNIWERSALNYCH 
 
Jeśli Komisja Trójstronna nie będzie w stanie przydzielić miejsca uniwersalnego, zostanie ono 
przeniesione do NKO następnego najwyżej uplasowanego uprawnionego sportowca, który nie został 
jeszcze zakwalifikowany, na Liście Światowego Rankingu Łucznictwa po FOT (XX czerwca 2024, do 
potwierdzenia). 
 

D. G. HARMONOGRAM KWALIFIKACJI 
 
Data Kamień milowy 

10 - 25 września 2022 r. Mistrzostwa Azjatyckie, Huangzhou, CHN 

W ciągu pięciu dni od wydarzenia 
Międzynarodowa Federacja Łucznicza potwierdza na piśmie miejsca 
kwotowe uzyskane przez NKO. 

Dwa tygodnie po wydarzeniu NKO potwierdzają Międzynarodowej Federacji Łuczniczej 
wykorzystanie przydzielonych miejsc kwotowych. 

W ciągu pięciu dni od poprzedniego 
kroku 

Międzynarodowa Federacja Łucznicza ponownie przydziela wszystkie 
niewykorzystane miejsca kwotowe. 

1 kwietnia 2023 – 15 czerwca 2024 r. Okres do osiągnięcia MQS 

28 lipca 2023 - 6 sierpnia 2023 Mistrzostwa Świata w Łucznictwie Berlin GER 

W ciągu pięciu dni od wydarzenia 
Międzynarodowa Federacja Łucznicza potwierdza na piśmie miejsca 
kwotowe uzyskane przez NKO. 

Dwa tygodnie po wydarzeniu NKO potwierdzają Międzynarodowej Federacji Łuczniczej 
wykorzystanie przydzielonych miejsc kwotowych. 

W ciągu pięciu dni od każdego 
poprzedniego kroku 

Międzynarodowa Federacja Łucznicza ponownie przydziela wszystkie 
niewykorzystane miejsca kwotowe. 

21 czerwca 2023 - 2 lipca 2023 r. Igrzyska Europejskie, Kraków, POL 
14-28 lipca 2023 r. Mistrzostwa na Pacyfiku, Honiara, SLB 
20 października - 5 listopada 2023 r. Mistrzostwa Panamerykańskie, Santiago, CHI 
Do potwierdzenia Mistrzostwa Afrykańskie, Akra, GHA 
Do potwierdzenia Kwalifikatory kontynentalne 
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Do potwierdzenia Kwalifikatory końcowe 
Do potwierdzenia Komisja Trójstronna potwierdza na piśmie przydział miejsc 

uniwersalnych NKO (w stosownych przypadkach). 
Do potwierdzenia, czerwiec 2024 Światowa Federacja Łucznicza ponownie przydziela wszystkie 

niewykorzystane miejsca kwotowe. 
8 lipca 2024 r. Termin składania zgłoszeń, Paryż 2024 r. 
26 lipca -11 sierpnia 2024 r. Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024 
 


