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[16] Az olimpiai programba kerülés
jelenlegi előírásai
Sport

52 Sports programme, Admission of
Sports, Disciplines and events
1 – Olympic Sports included in the
Programme of the Olympic Games
1.1 To be included in the programme of the
Olympic Games, an Olympic sport must
conform to the following criteria:
1.1.1 only sports widely practised by men in
at least seventy-five countries and on four
continents, and by women in at least forty
countries and on three continents, may be
included in the programme of the Games of
the Olympiad;
1.1.2 only sports widely practised in at least
twenty-five countries and on three continents
may be included in the programme of the
Olympic Winter Games;

Férfi sport csak akkor kerülhet az olimpiai
programba, ha azt legkevesebb 75 országban
gyakorolják és legalább 4 kontinensen
elterjedt. A női sportra vonatkozóan ezen
minimum követelmények: 40 ország és 3
kontinens.
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A téli játékokra az előírás értelemszerűen
kedvezményesebb, itt ugyanis nem tesz
különbséget az Olimpiai Charta férfi és női
sportok között, és a minimális követelmény is
lényegesen alacsonyabb; minimum 25
országban és 3 kontinensen széles körben
űzött sportok vehetők fel a téli programba.
Az új charta a programbakerülés időpontjait
is rögzíti, mely szerint új sport felvételére
minimálisan hét évvel a játékok előtt kerülhet
sor, s ezután abban nem történhet változtatás.

1.1.3 sports are admitted to the programme of
the Olympic Games at least seven years
before specific Olympic Games in respect of
which no change shall thereafter be
permitted.

Sportág
A charta megismétli a sportág definicióját és
előírja, hogy a felvétel követelményei teljes
mértékben megegyeznek a sportra vonatkozó
előírásokkal.

2 – Disciplines
2.1 A discipline, being a branch of an
Olympic sport comprising one or several
events, must have a recognized international
standing to be included in the programme of
the Olympic Games.
2.2 The standards for the admission of
disciplines are the same as those required for
the admission of Olympic sports.
2.3 A discipline is admitted to the programme
at least seven years before specific Olympic
Games in respect of which no change shall
thereafter be permitted.

Itt is kikötés, hogy legkevesebb hét évvel a
játékok előtt véglegesíteni kell az olimpiai
program sportjait és sportágait.
Versenyszámok
A versenyszám egy sport vagy sportág azon
eseménye, melynek alapján
eredményhírdetésre és érem, valamint
diploma átadásra kerül sor.

3 – Events
3.1 An event, being a competition in an
Olympic sport or in one of its disciplines and
resulting in a ranking, gives rise to an award
of medals and diplomas.
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A versenyszámok felvételére is számszerinti
és földrajzi alterjedtségi előírások
vonatkoznak.
Előírás továbbá, hogy csak azon versenyszám
kerülhet a végleges olimpiai programba,
amelyben legalább kétszer már megrendeztek
a sportági világszövetségek kontinentális
vagy világbajnokságait.
Az elterjedtségre vonatkozó megkötés, új
versenyszámnak legkevesebb 50 országban és
3 kontinensen kell ismertnek és elterjedtnek
lenniük.

3.2 To be included in the programme of the
Olympic Games, events must have a
recognized international standing both
numerically and geographically, and have
been included at least twice in world or
continental championships.

3.3 Only events practised by men in at least
fifty countries and on three continents, and by
women in at least thirty-five countries and on
three continents, may be included in the
programme of the Olympic Games.
3.4 Events are admitted four years before
specific Olympic Games in respect of which
no change shall thereafter be permitted.
4 – Criteria for Admission of Sports,
Disciplines and Events
4.2 Sports, disciplines or events in which
performance depends essentially on
mechanical propulsion are not acceptable.
4.3 Unless the IOC decides to the contrary, a
single event cannot simultaneously give rise
to both an individual and a team ranking.

[17] A versenyszámokra vonatkozó időbeni
kikötés: felvételre legalább négy évvel a
játékok előtt kell, hogy sor kerüljön.
Általános előírások: azon sportok, sportágak
és versenyszámok, melyeknek
végeredményét valamilyen mechanikai vagy
motorizált segédeszköz lényegesen
befolyásolhatja, nem akceptálhatók.
Amennyiben a Nemzetközi Olimpiai
Bizottság másként nem intézkedik, egy
versenyszám nem eredményezhet egyidőben
egyéni és csapat rangsorolást, (Ezen előírás
hosszas vita után került a chartába, sokan
kifogásolták az úgynevezett pseudo
csapatversenyek létét. Az 1996 évi játékok
programjából már ennek alapján került
törlésre az öttusa.) és a háromnapos lovaglás
csapatversenyének a régi módon történő
értékelése.)
Mindazon sportok, sportágak és
versenyszámok, melyeknek népszerűsége,
illetve elterjedtsége csökken, és így nem
tudnak megfelelni a charta előírásainak,
felülvizsgálatra kerülnek, és csak kivételes
esetben, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság
külön döntése alapján maradhatnak a
programban, elsősorban az olimpiai tradiciók
ápolása érdekében.
A szervezőbizottságok és a nemzetközi
szövetségek egyeztetett javaslata alapján
kivételes esetben egyetlen olimpiára
vonatkozóan el lehet térni azon előírástól,
mely a minimális időra vontkozik a játékok
megkezdése előtt.
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*

4.4 Sports, disciplines or events included in
the programme of the Olympic Games which
no longer satisfy the criteria of this rule may
nevertheless, in certain exceptional cases, be
maintained therein by decision of the IOC for
the sake of Olympic tradition.

6 – Exceptional Admission of a Discipline or
Event
In exceptional cases, and subject to the
agreement of the IF* concerned and the
OCOG**, the IOC may depart from the time
limits laid down in paragraphs 2 and 3 above,
in order to include a discipline or event in the

International Federation (Nemzetközi Szövetség) – A szerk.
Organising Committee of the Olympic Games (az Olimpiai Játékok Szervezőbizottsága) – A szerk.

**
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programme of the Olympic Games of one
specific Olympiad.
7 – Competence as to the Admission or
Exclusion of a Sport, Discipline or Event
The admission or exclusion of a sport falls
within the competence of the IOC Session. A
decision to include or exclude a discipline or
event falls within the competence of the IOC
Executive Board.

Végezetül a testületi kompetenciára
vonatkozóan: új sport felvétele a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság közgyűlés hatáskörébe
tartozik, míg sportágak és versenyszámok
esetében a NOB végrehajtóbizottsága az
illetékes.

53 Programme of the Olympic Games
1 – The programme of the Games of the
Olympiad must include at least fifteen
Olympic sports. Such required minimum does
not exist for the programme of Olympic
Winter Games.
2 – After each Olympic Games, the IOC
reviews the programme of the Olympic
Games.

A nyári játékok műsorán legkevesebb 15
sport kell, hogy szerepeljen. Ez az előírás
értelemszerűen nem vonatkozhat a téli
játékokra.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság minden
játékok után felülvizsgálja a programot és
megteszi a szükséges intézkedéseket.
Mint látható, a jelenlegi precíz szabályozás
hosszú folyamat eredménye, mely nyomon
követhető a kezdetek óta. A NOB igyekezett
reagálni a politikai, technikai, tudományos és
kulturális változásokra és még számos más
htásra, [18] melyek a század egyetemes
sportmozgalmára jelentőséggel bírtak.
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CHARLES DARWIN írta 1859 évben a
Fajok eredete című munkájában (The orogin
of Species):
„A szervezeteknek képeseknek kell lenniük
reagálni a környezetük változásaira, ha
életben akarnak maradni, vagy maguk is
fejlődni kívánnak.”
Természetesen a fenti megállapítás Darwintól
az élő szervezetekre vonatkozik, de
véleményem szerint adaptálható a társadalmi
szervezetek fejlődésére is.
[…]
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