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SEKTSIOON K — KÕRGEMA TASEME VÕISTLUSTELE PÄÄSEMISE KRITEERIUMID

1. Põhiprintsiip

Kõigi võimekustasemetega sportlastel on võrdsed võimalused pääseda järgmisele
kõrgema taseme võistlusele, eeldusel, et spordiala on järgmisel kõrgema taseme
võistlusel pakutud

2. Edasipääsemise tingimused

a. Sportlane võib kõrgemale võistlustasemele pääseda tingimusel, et ta on:

1) Osalenud võistluse eelmisel tasemel (näide: sportlane peab võistlema
vabariiklikel võistlustel, enne kui pääseb maailmamängudele), järgneva
erandiga:

2) Sportlane või võistkond, kel pole vabariiklikul turniiril või võistlustel olnud
ühtki võistlemisvõimalust, võib pääseda võistluse järgmisele tasemele.

b. Treeningud ja võistlused peavad olemas samal spordialal, kui see, milles
sportlane võistluse järgmisel tasemel võistelda plaanib. Kui kõrgema taseme
võistlus eeldab sportlaselt suuremat võimekust, siis peavad sportlased saama
selleks vastava treeningu.

3. Sportlaste ja võistkondade valikuprotseduur

a. Programmid peavad eelnevalt valiku protsessi ja kriteeriumid kõikidele
osapooltele avaldama.
b. Akrediteeritud programm koos mängude organiseerimise komiteega (Games
Organizing Committee, GOC) määrab kindlaks sportlaste või võistkondade hulga,
kes lubatakse osalema kõnealusel võistlusel iga spordiala kohta. See on täitmiseks
mõeldud kvoot.

c. Akrediteeritud programm määrab edasipääsu saavate sportlaste või võistkondade
arvu mingil spordialal, põhinedes madalama taseme võistluste tulemustele
(vabariiklik).

d. Kui edasipääsemise tingimustele vastavate sportlaste või võistkondade arv ei
ületa kvooti, pääsevad edasi kõik sportlased ja võistkonnad.

e. Kui edasipääsemise tingimustele vastavate sportlaste või võistkondade arv
ületab kvooti, valitakse edasipääsevad sportlased / võistkonnad välja järgnevalt:

1) Esmajärjekorras pääsevad edasi spordiala iga divisjoni esikohaomanikud.
Kui esimesena lõpetanute arv ületab kvooti, valitakse sportlased või
võistkonnad loosi abil.

2) Kui pole piisavalt esimesena lõpetanuid, et kvooti täita, pääsevad edasi
kõik esimesena lõpetanud. Ülejäänud kvoodi täidavad loosi abil välja valitud
inimesed spordiala kõigi divisjonide teisena lõpetanute seast.

3) Kui kvoot on piisavalt suur, et kõik teisena lõpetanud edasi pääseksid,
täidavad ülejäänud kvoodi loosi abil välja valitud inimesed spordiala kõigi
divisjonide kolmandana lõpetanute seast.

4) Seda protsessi tuleks korrata, lisades vajadusel uue lõpetamispositsiooni,
kuni kvoot on täidetud.

f. Need protseduurid kehtivad nii individuaalsetele kui võistkondlikele spordialadele.

4. Reeglite järgimine

a. Sportlaste edasipääsemise kriteeriumid moodustavad üliolulise osa Eriolümpia
liikumisest. Juhul kui erakordsete tingimuste tõttu ei suudeta kriteeriume täita, võib
paluda luba paikapandud protseduuridest kõrvale kalduda, tingimusel et
alternatiivne valikuprotsess ei ole vastuolus sportlaste edasipääsemise
põhiprintsiibiga.

b. Akrediteeritud programmid võivad paluda luba edasipääsemise
lisakriteeriumideks, mis põhinevad käitumisel, meditsiinilistel või juriidilistel
kaalutlustel ja/või kalduvad edasipääsemise protseduuridest kõrvale oma
programmi suuruse või olemuse tõttu.

c. Ettepanekud kõrvalkalleteks kindlaksmääratud protseduuridest tuleb esitada
kirjalikult järgneval kujul:

5. Eriolümpia Maailmamängude ametkond kaalub ning kiidab heaks / lükkab tagasi
kõik rahvusvahelistele, regionaalsetele ja maailmamängudele edasipääsemiseks
esitatud ettepanekud.

6. Akrediteeritud programm kaalub ning kiidab heaks / lükkab tagasi kõik programmi
tasemel edasipääsemiseks esitatud ettepanekud. SOI-le jääb õigus vaadata üle
heakskiidetud kõrvalekalded protseduuridest.

7. Treenerite edasipääsemine. Akrediteeritud programme julgustatakse koostama
treenerite valiku kriteeriume, mis põhinevad sertifitseerimisel, tehnilisel taustal ja
praktilisel kogemusel, mis toetaksid Eriolümpia sportlaste võistluskogemust. SOI-le
jääb õigus vaadata üle heakskiidetud kõrvalekaldumised protseduuridest.

