קווטה למדינה

()NOC

 6ספורטאים למדינה 3 ,נשים ו  3 -גברים.
ספורטאי/ת יוכל להתחרות בתחרות אופני
ההרים גם אם הוא מתחרה במקצוע אופניים
אחר ובתנאי שהמדינה השיגה קווטה באופני
הרים ולא עברה את מקסימום הספורטאים
למדינה במקצוע/אירוע.
קווטה למדינה.

אופני הרים

זכאות
נולדו לפני 31.12.2001
בעל רישיון בתוקף של האיגוד הלאומי ()NF
המוכר על ידי איגוד האופניים הבינלאומי
(.)UCI
בעלי לפחות  10נקודות בדרוג הUCI -
לאופני הרים בין 28.5.2019-28.5.2020

קריטריון בינלאומי
דרוג  UCIלמדינות באופני הרים  30 -קווטות יחולקו לכל מגדר על פי הדרוג לתקופה
- 28.5.19-28.5.20
דרוג מדינה של  UCI 1-2 – 3קווטות.
דרוג מדינה של  UCI 3-7 – 2קווטות.
דרוג מדינה  –UCI 8-21קווטה .1
אליפויות יבשתיות  3 -קווטות יחולקו לכל מגדר על פי הדרוג האישי מהאליפויות היבשתיות
של אפריקה ,אמריקה ואסיה לשנת ( 2019רק מדינות שלא נכנסו דרך הדרוג למדינה) ,נציג
למדינה במגדר עד שני נציגים ליבשת (לא כולל אירופה ואוקיאניה).
אליפות העולם  2 – 2019קווטות יחולקו לכל מגדר למדינות שדורגו במקומות הגבוהים ביותר
באליפות העולם  2019במקצה העילית ועוד  2קווטות במקצה  ,23Uרק נציג אחד למדינה
במגדר.

תנאי סף ישראלי (על הספורטאי/ת לעמוד באחת הדרישות הבאות)
אליפות אירופה .5-10
אליפות עולם .9-16
דרוג אבסולוטי עולמי גברים/נשים 31-50
*דרוג אולימפי קבוצתי 1-10
**תחרויות 1-14
* לפי דירוג  .UCI Olympic Qualification rankingרק עבור שלושת הרוכבים הבכירים בדירוג העולמי,
במידה ויש ספורטאי/ת שעומד בסף הישראלי למשחקים האולימפיים.
** תחרויות בינ"ל שיאושרו מראש על ידי היחידה לספורט הישגי  -יפורסם על ידי האיגוד עד ה 31-
לינואר 20

 2אירועים
 1גברים  1נשים
קווטה
 37גברים
 37נשים

2

מדינה מארחת
 1גברים
 1נשים

סה"כ
38
38
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קווטה למדינה

()NOC

 9ספורטאים למדינה 5 ,גברים למרוץ כביש (2
נג"ש) ו  4 -נשים ( 2נג"ש).
ספורטאי/ת יוכל להתחרות בתחרות אופני
כביש גם אם הוא מתחרה במקצוע אופניים
אחר ובתנאי שהמדינה השיגה קווטה באופני
כביש ולא עברה את מקסימום הספורטאים
למדינה במקצוע/אירוע.
קווטה למדינה

אופני כביש

זכאות
נולדו לפני 31.12.2001
בעל רישיון בתוקף של האיגוד הלאומי ()NF
המוכר על ידי איגוד האופניים הבינלאומי
(.)UCI
בעלי לפחות  10נקודות בדרוג האישי של
ה UCI -בתאריך 22.10.19

קריטריון בינלאומי
גברים מרוץ כביש:

דרוג  UCIלמדינות במרוצי כביש –  122קווטות יחולקו לפי דרוג
 UCIלמדינות שיתפרסם ב 22.10.19 -ומבוסס על מרוצי העילית
וה 23U-לתקופה 22.10.18-22.10.19
דרוג מדינה של  UCI 1-6 – 5קווטות.
דרוג מדינה של  UCI 7-13 – 4קווטות.
דרוג מדינה  UCI 14-21– 3קווטות.
דרוג מדינה  UCI 22-32– 2קווטות.
דרוג מדינה  UCI 33-50– 1קווטות.
1

אליפויות יבשתיות  2 -קווטות יחולקו על פי הדרוג האישי
מהאליפויות היבשתיות של אפריקה ,אמריקה ואסיה לשנת
( 2019רק מדינות שלא נכנסו דרך הדרוג למדינה) ,נציג למדינה
עד שני נציגים ליבשת (לא כולל אירופה ואוקיאניה).

גברים נגד השעון:

לא תוקצה קווטה מיוחדת עבור מרוץ הנג"ש ,רק מדינות אשר
קיבלו קווטה למרוץ הכביש יוכלו לקבל קווטה לנג"ש.
מקסימום  40ספורטאים יוכלו להתחרות במרוץ הנג"ש,
מקסימום  2ספורטאים למדינה לפי המפתח הבא:
דרוג  UCIלמדינות במרוצי כביש –  30קווטות יחולקו לפי דרוג
 UCIלמדינות שיתפרסם ב ,22.10.19 -מקסימום קווטה אחת
למדינה ל 30המדינות המדורגות ראשונות ,תוך התחשבות
בייצוג 2מינימום לכל יבשת.
אליפות העולם במרוץ כביש  10 – 2019קווטות יחולקו לעשרת
המדורגים ראשונים באליפות העולם במקצה העילית של
הנג"ש .מקסימום קווטה אחת למדינה ,אשר כבר השיגה קווטה
למרוץ הכביש.

נשים מרוץ כביש:

דרוג  UCIלמדינות במרוצי כביש –  62קווטות יחולקו לפי דרוג
 UCIלמדינות שיתפרסם ב 22.10.19 -ומבוסס על מרוצי העילית
לנשים לתקופה 22.10.18-22.10.19
דרוג מדינה של  UCI 1-5 – 4קווטות.
דרוג מדינה של  UCI 6-13 – 3קווטות.
דרוג מדינה  UCI 14-22– 2קווטות.

 4אירועים
 2גברים  2נשים.
מרוץ כביש
נגד השעון (נג"ש)
קווטה
 128גברים
 65נשים

מדינה מארחת (רק במרוץ כביש)
 2גברים
 2נשים

סה"כ
130
67

3

אליפויות יבשתיות  3 -קווטות יחולקו על פי הדרוג האישי
מהאליפויות היבשתיות של אפריקה ,אמריקה ואסיה לשנת
( 2019רק מדינות שלא נכנסו דרך הדרוג למדינה ,או דרך הדרוג
האישי).

מקסימום  25ספורטאיות יוכלו להתחרות במרוץ הנג"ש,
מקסימום ספורטאית למדינה לפי המפתח הבא:
דרוג  UCIלמדינות במרוצי כביש –  15קווטות יחולקו לפי דרוג
 UCIלמדינות שיתפרסם ב ,22.10.19 -מקסימום קווטה אחת
למדינה ל 15 -המדינות המדורגות ראשונות ,תוך התחשבות
בייצוג מינימום לכל יבשת.2
אליפות העולם במרוץ כביש  10 – 2019קווטות יחולקו לעשר
המדורגות ראשונות באליפות העולם במקצה העילית של
הנג"ש .מקסימום קווטה אחת למדינה ,אשר כבר השיגה קווטה
למרוץ הכביש.

תנאי סף ישראלי
(על הספורטאי/ת לעמוד באחת הדרישות הבאות)
אליפות אירופה .5-10
אליפות עולם .9-16
דרוג אבסולוטי עולמי גברים/נשים 31-50
דרוג 4אולימפי קבוצתי 1-10
תחרויות1-14 5
 .1מדינה שלא עמדה בקריטריון דרך מסלול הדרוג העולמי למדינות,
אולם יש לה ספורטאי שמדורג בין  200הרוכבים הראשונים בדרוג
העולמי האישי של ה UCI-ב  ,22.10.19 -תוכל לקבל קווטה אחת .עם
הקצאת קווטה זו ,תוחסר מיידית קווטה של מדינה מדרוג המדינות
(החל מדרוג  32ובסדר עולה בטבלת הדרוג אל המדורגים ראשונים).
 .2במידה ולא יהיה ייצוג של ספורטאים לכל יבשת ,תוקצה קווטה
אחת למדינה המדורגת בדרוג הגבוה ביותר למדינות של ה UCI -
מאותה יבשת .עם הקצאת קווטה זו ,תוחסר מיידית קווטה (מקסימום
אחת למדינה) של מדינה מדרוג המדינות של ה –  ,UCIהחל מהדרוג
הנמוך ביותר.
 .3מדינה שלא עמדה בקריטריון דרך מסלול הדרוג העולמי למדינות,
אולם יש לה ספורטאית שמדורגת בין  100הרוכבות הראשונות בדרוג
העולמי האישי של ה UCI-ב  ,22.10.19 -תוכל לקבל קווטה אחת .עם
הקצאת קווטה זו ,תוחסר מיידית קווטה של מדינה מדרוג המדינות
(החל מהדרוג הנמוך ביותר אל הגבוה ,מקסימום קווטה אחת תוחסר
ממדינה).
 .4לפי דירוג  .UCI Olympic Qualification rankingרק עבור שלושת
הרוכבים הבכירים בדירוג העולמי ,במידה ויש ספורטאי/ת שעומד בסף
הישראלי למשחקים האולימפיים.
 .5תחרויות בינ"ל שיאושרו מראש על ידי היחידה לספורט הישגי -
יפורסם על ידי האיגוד עד ה  31-לינואר 20

נשים נגד השעון:

לא תוקצה קווטה מיוחדת עבור מרוץ הנג"ש ,רק מדינות אשר
קיבלו קווטה למרוץ הכביש יוכלו לקבל קווטה לנג"ש.
4
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איגרוף

קווטה למדינה

()NOC

 13ספורטאים למדינה 8 ,ספורטאים ו 5 -
ספורטאיות.
ספורטאי/ת  1לכל קטגוריית משקל.
הקווטה היא אישית.

זכאות
נולדו בין 1.1.1980-31.12.2001
השתתפות בלפחות אחת מתחרויות
הקריטריון האולימפי ,המאורגנות על ידי
צוות המשימה של האגרוף.
להתחרות במשחקים האולימפיים
בקטגורית המשקל בה השיגו את הקווטה.
לעבור בדיקה רפואית ולקבל אישור
להתחרות על ידי רופא/ה הוועד האולימפי
הלאומי ,או האיגוד הלאומי לפני כל תחרות
קריטריון ולפני המשחקים האולימפיים.

קריטריון בינלאומי
גברים

אמריקה
אפריקה
משקל
				
5
 48-52ק"ג 3
5
 52-57ק"ג 3
5
 57-63ק"ג 3
4
 63-69ק"ג 3
4
 69-75ק"ג 3
4
 75-81ק"ג 3
3
 81-91ק"ג 2
3
2
 91+ק"ג
33
22
סה"כ

נשים

אמריקה
אפריקה
משקל
				
4
 48-51ק"ג 3
3
 54-57ק"ג 2
3
 57-60ק"ג 2
3
 64-69ק"ג 2
3
 69-75ק"ג 2
16
11
סה"כ

אירופה

אסיה/
אוקיאניה		
8
6
8
6
8
6
6
5
6
5
6
5
4
4
4
4
50
41

אירופה

אסיה/
אוקיאניה		
6
6
6
4
6
4
5
4
4
4
27
22

קריטריון עולמי
מאי 2020
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
3/4
3/4
3
31-35
קריטריון עולמי
מאי 2020
5/6
3/4
3/4
3/4
3
19-21

מדינה
מארחת
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0
0
0-4
מדינה
מארחת
0/1
0/1
0/1
0/1
0
0-2

ועדה
משולשת
1
1
1
1
1
0
0
0
5
ועדה
משולשת
1
1
1
0
0
3

סה"כ
28
28
28
24
24
22
16
16
186
סה"כ
26
20
20
18
16
100

מספר הקווטות הסופי שיוקצו בתחרות הקריטריון העולמי בכל מגדר ,יקבע על פי הקווטות
שהמדינה המארחת תשיג דרך תחרויות הקריטריון.
 146קווטות גברים ו 76 -קווטות נשים ,יחולקו על פי הטבלאות שלעיל בתחרויות הקריטריון
היבשתיות (אפריקה ,אירופה ,אמריקה ,אסיה/אוקיאניה).
 31-35קווטות גברים ו 19-21 -קווטות נשים ,יחולקו למדורגים ראשונים על פי הטבלאות
שלעיל בתחרות הקריטריון העולמי ,מאי  ,2020בה יוכלו להשתתף רק המדינות שלא עמדו
בקריטריון דרך תחרויות הקריטריון היבשתיות בקטגורית המשקל והמגדר הספציפיים .מדינות
שירצו לשתף ספורטאים בתחרויות אלו יצטרכו להתחייב כי במידה ויקבלו קווטה ,הספורטאים
יתחרו במשחקי טוקיו 2020

תנאי סף ישראלי (על הספורטאי/ת לעמוד באחת הדרישות הבאות)

עקב ההשעיה של  AIBAעל ידי הוועד האולימפי הבינלאומי ,הוקם צוות משימה ( ,)Taskforceשיהיה
אחראי כל תחרויות האגרוף ,קביעת הקריטריון האולימפי למשחקי טוקיו  2020וקיומו כראוי.

אליפות אירופה .5-8
אליפות עולם .1-16
שתי מדליות בתחרויות בינלאומיות שאושרו על ידי היחידה לספורט הישגי.

 13אירועים
גברים  48-52 -ק"ג  52-57ק"ג  57-63ק"ג  63-69ק"ג  69-75ק"ג  75-81ק"ג  81-91ק"ג  91+ק"ג
נשים  48-51 -ק"ג  54-57ק"ג  57-60ק"ג  64-69ק"ג  69-75ק"ג
קווטה
 181גברים
 97נשים
6

מדינה מארחת
 4גברים
 2נשים

ועדה משולשת
 5גברים
 3נשים

סה"כ
186
100
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אתלטיקה

 48אירועים
 24גברים  23נשים  1מעורב.

אירועים ומספר משתתפים בכל אירוע:

מסלול  100 -מ' ( 56בכל מגדר)  200מ' ( 56בכל מגדר)  400מ' ( 48בכל מגדר)
 800מ' ( 48בכל מגדר)  1500מ' ( 45בכל מגדר)  5000מ' ( 42בכל מגדר) 10000
מ' ( 27בכל מגדר)  100מ' משוכות ( 40נשים)  110משוכות ( 40גברים)  400מ'
משוכות ( 40בכל מגדר)  3000מ' משוכות ( 45בכל מגדר) שליחים  16( 4X100בכל
מגדר) שליחים  16( 4X400בכל מגדר) שליחים מעורב )16( 4X400
שדה ( 32בכל אירוע למגדר)  -קפיצה לגובה קפיצה במוט קפיצה לרוחק קפיצה
משולשת הדיפת כדור ברזל זריקת דיסקוס יידוי פטיש הטלת כידון
משולב  -קרב  24( 7נשים) קרב  24( 10גברים)
כביש  20 -ק"מ הליכה ( 60בכל מגדר)  50ק"מ הליכה ( 60גברים) מרתון ( 80בכל
מגדר)

8

קווטה –  1900קווטות סך הכל ,מקסימום
 3אתלטים/יות לאירוע ,מקסימום נבחרת
שליחים אחת לאירוע.
באירועים האישיים  -מדינה שמילאה את
הקווטה המרבית לאירוע יכולה למנות
ספורטאי/ת עתודה ( )Reserve/APשיוכלו
להיות מחליפים ובתנאי שעמדו בקריטריון
לאותו אירוע.
 – 4X100 ,4X400מדינה יכולה להיות מיוצגת
על ידי נבחרת אחת בת  5ספורטאים/ות.
מדינה שהשיגה קווטה לנבחרת ובנוסף
קווטה לספורטאים אישיים באירוע האישי
המקביל ( 100מ' ו 400 -מ') מחויבת לשתף
את הספורטאים שהשיגו את הקווטה לאירוע
האישי בנבחרת לאירוע השליחים המקביל.
ובנוסף תוכל למנות ספורטאי/ת עתודה
( )Reserve/APשיוכלו להיות מחליפים.
שליחים מעורב  -מדינה יכולה להיות מיוצגת
על ידי נבחרת אחת מורכבת  2ספורטאיות
ו 2 -ספורטאים .ובנוסף תוכל למנות ספורטאי
וספורטאית עתודה ( )Reserve/APשיוכלו
להיות מחליפים.
באירועים האישיים הקווטה היא
שמית ,אם יותר מ 3-ספורטאים/
ות השיגו קווטה לאותו אירוע,
המדינה רשאית לבחור מי
מהספורטאים/ות ייצגו אותה.
באירועי השליחים קווטה
למדינה.

זכאות
בוגרים :אתלטים בני  20בשנת  ,2020ילידי
 2000ובוגרים יותר ,רשאים להתחרות בכל
האירועים.
נוער :אתלטים בני  18-19בשנת  ,2020ילידי
 ,2001-2002רשאים להתחרות בכל האירועים
למעט מרתון והליכה  50ק"מ.
קדטים :אתלטים בני  16-17בשנת  ,2020ילידי
 2003-2004רשאים להתחרות בכל האירועים
למעט אירועי זריקות ,קרב/10קרב  ,7ריצת
 10000מ' ,מרתון ואירועי הליכה.
ספורטאים ילידי  2005וצעירים יותר אינם
רשאים להתחרות במשחקי טוקיו .2020

קריטריון בינלאומי
כל ספורטאי יוכל להשיג קווטה באחד משני המסלולים הבאים:
תוצאת סטנדרט במהלך תקופת הקריטריון האולימפי ,כמופרט
בטבלה מטה .דרוג עולמי בהתאם לדרישת האירוע הספציפי
טבלת תוצאות הסטנדרט לקריטריון האולימפי
אירוע
גברים
 100מ'
10.05
 200מ'
20.24
 400מ'
44.90
 800מ'
1:45.20
 1500מ'
3:35.00
 5000מ'
13:13.50
 10000מ'
27:28.00
 100מ' משוכות 110/מ' משוכות
13.32
 400מ' משוכות
48.90
 3000מ' משוכות
8:22.00
קפיצה לגובה
2.33
קפיצה במוט
5.80
קפיצה למרחק
8.22
קפיצה משולשת
17.14
הדיפת כדור ברזל
21.10
זריקת דיסקוס
66.00
יידויי פטיש
77.50
הטלת כידון
85.0
קרב /7קרב 10
8350
 20ק"מ הליכה
1:21:00
 50ק"מ הליכה
3:50:00
מרתון
2:11:30

נשים
11.15
22.80
51.35
1:59.50
4:04.20
15:10.00
31:25.00
12.84
55.40
9:30.00
1.96
4.70
6.82
14.32
18.50
63.50
72.50
64.00
6420
1:31:00

תקופת הקריטריון

מרתון ו 50ק"מ הליכה 1.1.19-31.5.2020
 10ק"מ 20 ,ק"מ ,קרב /7קרב 1.1.2019-29.6.2020 10
כל שאר הענפים 1.5.2019-29.6.2020
אליפויות יבשתיות – יחשבו לדרוג העולמי ללא תלות בתאריך בו
נערכו ,למעט לספורטאים שכבר מילאו את מכסת חמש תוצאות
גבוהות יותר מתוצאת האליפות היבשתית.

גברים:

תנאי סף ישראלי
(על הספורטאי/ת לעמוד באחת הדרישות הבאות)
אליפות אירופה 5-8
אליפות עולם 9-16
קביעת תוצאה .A
מרתון – גברים  ,02:16:00נשים 02:37:00

2:29:30

מרתון – רק תוצאות במסלולים המדורגים  Aאו  Bעל ידי איגוד
האתלטיקה הבינלאומי יחשבו לקריטריון .אסור שמסלולי
הריצה יהיו בירידה שגדולה מ 1/1000 -מ' (מטר לק"מ) ,במידה
והמסלול יהיה בירידה שגדולה מ 1/1000 -מ' (מטר לק"מ),
ייערכו התאמות בניקוד לדרוג העולמי.
 10המדורגים/ות הראשונים באליפות העולם  2019יקבלו
קווטה ישירה.
 5המדורגים/ות הראשונים בתחרויות המרתון בדרגת זהב
שיערכו במהלך תקופת הקריטריון האולימפי (טוקיו ,בוסטון,
לונדון ,ברלין ,שיקגו ,או ניו יורק) יקבלו קווטה ישירה.
הליכה  -רק תוצאות במסלולים המדורגים  Aאו  Bעל ידי איגוד
האתלטיקה הבינלאומי יחשבו לקריטריון ,ובתנאי שהשופטים
בתחרויות אלו עומדים בתנאי איגוד האתלטיקה הבינלאומי
לתחרויות קריטריון.
שאר המקצועות  -התנאים לתיקוף התחרויות בתקופת
הקריטריון ,מפורטים באתר איגוד האתלטיקה הבינלאומי.
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קווטה למדינה

()NOC

מקסימום  16ספורטאים למדינה 8 ,ספורטאיות
ו –  8ספורטאים .הקווטה אישית.

בדמינגטון

יחידים:

אם כל הספורטאים מדורגים  1-16ב2 ,BWF-
ספורטאים למדינה.
אם ספורטאי אחד מדורג ב ,BWF-ספורטאי
אחד למדינה.

זוגות:

אם כל הזוגות מדורגים  1-8ב4 ,BWF-
ספורטאים למדינה.
אם זוג אחד מדורג ב 2 ,BWF-ספורטאים
למדינה.

זכאות
חובת השתתפות בלפחות שלושה טורנירים
באירוע הרלוונטי ,שנחשבים לדרוג העולמי
בתקופת הקריטריון האולימפי
 29.4.2019-26.4.2020ובנוסף
להיות מדורגים בדרוג העולמי ב-
.30.4.2020

קריטריון בינלאומי
יחידים:

 68קווטות יחולקו  34לספורטאיות ו 34 -לספורטאים ,בהתאם לדרוג העולמי בתאריך
.30.4.2020
בכל אירוע יהיה לפחות נציג לכל יבשת ,אם ליבשת אין נציגות דרך הדרוג העולמי יבחר
הספורטאי/ת המדורגים הגבוה ביותר מאותה יבשת.
מדינה לא תוכל להיות מיוצגת ביותר משני אירועים דרך שיטת הקריטריון היבשתי.
אם ספורטאי משיג קווטה ביותר מאירוע אחד ,הקווטה העודפת תועבר לספורטאי הבא אחריו
בדרוג.

זוגות:

 48קווטות יחולקו ל 16-זוגות נשים ( 32ספורטאיות) 16 ,זוגות גברים ( 32ספורטאים) ו16 -
זוגות מעורבים ( 32ספורטאים) בהתאם לדרוג העולמי בתאריך .30.4.2020
בכל אירוע יהיה לפחות זוג כל יבשת ,אם ליבשת אין נציגות דרך הדרוג העולמי יבחר הזוג
המדורג הגבוה ביותר מאותה יבשת.
מדינה לא תוכל להיות מיוצגת ביותר משני אירועים דרך שיטת הקריטריון היבשתי.
אם ספורטאי משיג קווטה ביותר מאירוע אחד ,הקווטה העודפת תועבר לספורטאי הבא אחריו
בדרוג.

תנאי סף ישראלי (על הספורטאי/ת לעמוד באחת הדרישות הבאות)
דרוג אולימפי אישי 21-35
דרוג אולימפי זוגות 9-16
אליפות אירופה 5-8
אליפות עולם 9-16

 5אירועים
יחידים (נשים/גברים) זוגות (נשים/גברים) זוגות מעורבים.
קווטה
 82גברים
 82נשים

מדינה מארחת
 1גבר
 1אישה

ועדה משולשת
 3גברים
 3נשים

סה"כ
86
86

מספר ספורטאים לאירוע

נשים יחידות 38 :נשים זוגות 16( 32 :זוגות) גברים יחידים 38 :גברים זוגות 16( 32 :זוגות) זוגות מעורבים 16( 32 :זוגות)
סך הכל 172 :ספורטאים
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קווטה למדינה

בייסבול

()NOC

קווטה למדינה ,מקסימום  24ספורטאים
למדינה.

זכאות
ספורטאי חייב שימלאו לו  18שנים ,בטרם יחלו
התחרויות.

קריטריון בינלאומי
אליפות העולם  2 – WBSC Premier12קווטות ( 2נבחרות  48ספורטאים) .קווטה אחת
לנבחרת המדורגת גבוה ביותר מאסיה/אוקיאניה ,קווטה  1לנבחרת המדורגת גבוה ביותר
מאמריקה.
תחרויות קריטריון יבשתיות  2 -קווטות ( 2נבחרות  48ספורטאים)  .יתקיימו שתי תחרויות
קריטריון יבשתיות ,האחת משולבת של אירופה ואפריקה והשניה של האמריקות.
רק נבחרות שלא השיגו קווטה דרך ה ,WBSC Premier12 -יוכלו להתחרות בתחרויות אלו.
הנבחרת המדורגת הכי גבוה בכל אחת מן התחרויות תזכה בקווטה.
תחרות הקריטריון הסופית מרץ/אפריל  – 2020קווטה אחת (נבחרת אחת  24ספורטאים)
לנבחרת שתדורג ראשונה.
בתחרות זו יוכלו להתחרות רק  6נבחרות:
הנבחרות שדורגו במקומות השני והשלישי בתחרות הקריטריון של האמריקות.
הנבחרת שדורגה שניה בתחרות הקריטריון המשולבת של אירופה ואפריקה.
 2הנבחרות המדורגות ראשונות באליפות אסיה ושטרם השיגו קווטה.
הנבחרת המדורגת ראשונה באליפות אוקיאניה ושטרם השיגה קווטה.

מדינה מארחת
קווטה
 5נבחרות גברים ( 120ספורטאים)  1נבחרת אחת ( 24ספורטאים)

12

סה"כ
 6נבחרות ( 144ספורטאים)
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קווטה למדינה
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 14ספורטאים למדינה 7 ,גברים ו  7 -נשים.
ספורטאי/ת  1לכל קטגוריית משקל
הנבחרת בתחרות הקבוצתית תהיה מורכבת
אך ורק מספורטאים שעמדו בקריטריון
הבינלאומי האישי.
הקווטה אישית.

ג'ודו

זכאות
נולדו לפני 13.12.2005

קריטריון בינלאומי
הקווטות יקבעו על פי הדירוג האולימפי בתאריך  25.5.2020ושיפורסם עד ה30.5.2020 -

 252קווטות יחולקו באופן ישיר:

 176קווטות לגברים:
 18המדורגים ראשונים בדירוג האולימפי עולמי של ה IJF -
מקסימום ספורטאי אחד למדינה בכל אחת מקטגוריות המשקל.
 176קווטות לנשים:
 18המדורגות ראשונות בדירוג האולימפי עולמי של ה IJF -
בכל אחת מקטגוריות המשקל ,מקסימום  1למדינה
 100קווטות יבשתיות :מקסימום ספורטאי  1למדינה
מקסימום  2ספורטאים לקטגוריית משקל דרך הקריטריון היבשתי.
אפריקה 12 :גברים 12 ,נשים ,סה"כ .24
אירופה 13 :גברים 12 ,נשים ,סה"כ 25
אסיה( 10 :גברים 10 ,נשים ,סה"כ 20
אוקיאניה 5 :גברים 5 ,נשים ,סה"כ 10
פאן אמריקה 10 :גברים 11 ,נשים ,סה"כ 21

תנאי סף ישראלי (על הספורטאי/ת לעמוד באחת הדרישות הבאות)
אליפות עולם 1-9
אליפות אירופה 5-7
 1-3בגרנד סלאם/מסטרס,
זהב בגרנד פרי  7 +בגרנד סלאם/מסטרס
 2-3בגרנד פרי  5 +בגרנד סלאם/מסטרס

 15אירועים
גברים:

עד  60ק"ג עד  66ק"ג עד  73ק"ג עד  81ק"ג עד  90ק"ג עד  100ק"ג  100+ק"ג

נשים:

עד  48ק"ג עד  52ק"ג עד  57ק"ג עד  63ק"ג עד  70ק"ג עד  78ק"ג  78+ק"ג

קבוצתי מעורב:

נשים  70+ -ק"ג  70-ק"ג  57-ק"ג ,גברים  90+ -ק"ג  90-ק"ג  73-ק"ג
קווטה
 176גברים
 176נשים
14

מדינה מארחת
 7גברים
 7נשים

ועדה משולשת
 10גברים
 10נשים

סה"כ
386
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קווטה למדינה

גולף

()NOC

 8ספורטאים למדינה:
במידה ומדורגים  1-15בדרוג האולימפי של
איגוד הגולף  4גברים 4/נשים בהתאם לדרוג
המגדר.
במידה ולא מדורגים  1-15בדרוג האולימפי של
איגוד הגולף  4גברים 4/נשים בהתאם לדרוג
המגדר.
הקווטה אישית

קריטריון בינלאומי
 59הקווטות יקבעו ע"פ הדירוג האולימפי בתאריך  22.6.2020לגברים ו 29.6.2020 -לנשים:
מדורגים  1-15ישיגו קווטה ישירה (עד  4ספורטאים ועד  4ספורטאיות למדינה).
מדורגים  16-59ישיגו קווטה ישירה (עד  2ספורטאים ועד  2ספורטאיות למדינה).
ייצוג יבשתי ,לכל יבשת מובטחת נציגות בכל אירוע ,אם לא יהיה ייצוג דרך הדרוג האולימפי
תינתן קווטה לספורטאי/ת המדורגים בדרוג הגבוה ביותר מאותה יבשת.

תנאי סף ישראלי (על הספורטאי/ת לעמוד באחת הדרישות הבאות)
 31-50בדרוג העולמי של LPGA

זכאות
ספורטאים הרשומים בדרוג האולימפי של
איגוד הגולף הבינלאומי ,גברים עד ,22.6.20
נשים עד .29.6.20
חברי האיגוד הלאומי ואיגוד הגולף הבינלאומי.
בעלי רישיון בתוקף של האיגוד הלאומי.

 5-8באליפות אירופה
 9-16באליפות עולם

 2אירועים
משחק חבטות נשים וגברים
קווטה
 59גברים
 59נשים

16

מדינה מארחת
 1גבר
 1אישה

סה"כ
120
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קריטריון בינלאומי

מקסימום  4סירות למדינה 2 ,נשים2 ,
גברים .במידה ולא כל הקווטות ימולאו יתכן
והמקסימום למדינה יעלה ל 3-ספורטאים/ות.

גלישת גלים

זכאות

נשים
גברים

קווטה יבשתית
משחקי העולם בגלישה קווטה יבשתית
אליפויות הסבב של
האמריקות -
(למעט האמריקות) -
ליגת הגלישה העולמית 2020
משחקי העולם בגלישה משחקי פאן אמריקה
בין מרץ לדצמבר 2019
2019
2019
 8המדורגות ראשונות  6המדורגות ראשונות  4המדורגות ראשונות  1המדורגות ראשונות
 1המדורגים ראשונים
 4המדורגים ראשונים
 10המדורגים ראשונים  4המדורגים ראשונים

האיגוד הלאומי מקיים את כללי והנחיות
האיגוד העולמי לגלישה לקמפיין טוקיו 2020
חובת השתתפות באליפות העולם לנוער 2019
(במידה והספורטאי/ת בגיל נוער) ,ובנוסף
במשחקי העולם בגלישה  2019ו 2020-של
איגוד הגלישה העולמי

 2אירועים
שורטבורד נשים גברים.
קווטה
 19גברים
 19נשים

18

מדינה מארחת
 1גברים
 1נשים

סה"כ
20
20
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האבקות

()NOC

 18ספורטאים למדינה 12 ,גברים ו  6 -נשים.
ספורטאי/ת  1לכל קטגוריית משקל
הקווטה למדינה

קריטריון בינלאומי בשלבים
רק  16ספורטאים יתחרו בכל קטגורית משקל.
בכל תחרויות הקריטריון למשחקי טוקיו  ,2020מדינה תוכל לשתף רק ספורטאי אחד בכל
קטגוריית משקל ,בכל סגנון.

שלב ראשון –  108קווטות אליפות העולם 2019

זכאות
נולדו לפני/ב ,31.12.2001 -ספורטאים
ילידי  2002יצטרכו להציג במהלך הבדיקה
הרפואית והשקילה ,אישור אפוטרופוס חוקי
לגבי השתתפותם.
על הספורטאי להחזיק רישיון של האיגוד
הלאומי ולהופיע במאגר הנתונים של איגוד
ההאבקות העולמי (.)UWW

רק מתאבקים ממדינות שהשתתפו באליפויות היבשתיות לבוגרים בשנת ( 2019אפריקה,
פאן-אמריקה ,אסיה ,אירופה ,אוקיאניה) יוכלו לקחת חלק באליפות העולם עם אותו מספר
מתאבקים בכל סגנון.
 6הראשונים בכל  18קטגוריות המשקל האולימפיות באליפות העולם  2019יזכו מדינתם
בקווטה אחת.

שלב שני –  144קווטות תחרויות קריטריון אזוריות ( 36אירופה 36 ,אמריקה 36 ,אסיה,
 36אפריקה/אוקיאניה)

רק מתאבקים ממדינות שהשתתפו באליפויות האזוריות בשנת  2020יוכלו לקחת חלק
בתחרויות הקריטריון האזוריות עם אותו מספר מתאבקים בכל סגנון.
כל יבשת תארגן תחרות קריטריון אזורית למעט אפריקה ואוקיאניה שיארגנו תחרות קריטריון
אחת משותפת.
מתאבקים אשר השיגו קווטה למשחקים האולימפיים דרך אליפות העולם  2019לא יורשו
להתחרות בתחרויות הקריטריון האזוריות ,כמו כן ,לא יתאפשר למדינתם לשלוח מתחרה
באותו משקל ,או לשתף יותר ספורטאים מאשר באליפות היבשתית .2020
שני המדורגים ראשונים בתחרויות הקריטריון האזוריות ב 18 -המשקלים האולימפיים יזכו
מדינתם בקווטה אחת.
תחרות הקריטריון של אסיה – במידה ואף ספורטאי/ת יפנים ,הספורטאי/ת היפנים המדורגים
הכי גבוה בכל קטגוריות המשקל יזכו בקווטה ,שתוחסר מכלל הקווטות של אסיה שיסתכמו
כעת ב 34 -קווטות.

שלב שלישי –  36קווטות ,תחרות קריטריון עולמיות 2020

מתאבקים אשר נכנסו למשחקים האולימפיים דרך שני השלבים הראשונים לא יורשו
להתחרות בתחרויות הקריטריון הבינלאומיות הראשונה ,כמו כן ,לא יתאפשר למדינתם לשלוח
מתחרה באותו משקל.
כל המדינות האחרות ,מכל היבשות יוכלו להתחרות התחרות זו
 2המדורגים בכל אחת מקטגוריות המשקל ,יזכו מדינתם בקווטה אחת.

 2אירועים
גברים:

חופשי  -עד  57ק"ג  57-65ק"ג  65-74ק"ג  74-86ק"ג  86-97ק"ג  97-125ק"ג
יווני-רומי  -עד  60ק"ג  60-67ק"ג  67-77ק"ג  77-87ק"ג  87-97ק"ג  97-130ק"ג

נשים:

חופשי  -עד  50ק"ג  50-53ק"ג  53-57ק"ג  57-62ק"ג  62-68ק"ג  68-76ק"ג
קווטה
 191גברים
 95נשים

20

מדינה מארחת
 1גבר
 1אישה

סה"כ
288
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קווטה למדינה

הרמת
משקולות

()NOC

דרוג אבסולוטי  ,IWFנקודות עולמיות –
מקסימום  4נשים ו 4 -גברים ,מקסימום
ספורטאי אחד לאירוע.
דרוג אבסולוטי  ,IWFנקודות יבשתיות ומדינה
מארחת – מקסימום  3נשים ו 3 -גברים,
מקסימום ספורטאי אחד לאירוע.
קווטה דרך הדרוג האבסולוטי של הIWF -
עולמי/יבשתי ,או דרך הועדה המשולשת הינה
קווטה אישית.
קווטה למדינה מארחת הינה קווטה למדינה.

מספר זכאים למדינה:
כל מדינה זכאית לקווטה אחת למגדר ,בכפוף לכללי הסימום.
איגודים לאומיים שצברו  10-20הפרות רשומות של כללי הסימום ,בתקופה שבין משחקי
הקיץ האולימפיים  2008ועד תום משחקי טוקיו  ,2020יהיו רשאיות לעוד  2קווטות למגדר ,סך
הכל  3קווטות למגדר.
איגודים לאומיים שצברו פחות מ 10 -הפרות רשומות של כללי הסימום ,בתקופה שבין
משחקי הקיץ האולימפיים  2008ועד תום משחקי טוקיו  ,2020יהיו רשאיות לעוד  3קווטות
למגדר ,סך הכל  4קווטות למגדר.
במידה ויצברו  3הפרות רשומות של כללי הסימום ,בתקופת הקריטריון האולימפי למשחקי
טוקיו  ,2020עלולות להינקט אחת ,או שתי הסנקציות הבאות )1( :שלילת הקווטות של
המדינה ( )2השהיית האיגוד האולימפי הלאומי/האיגוד הלאומי ממשחקי טוקיו ,אם
הספורטאים עדיין יורשו להתחרות בתחרויות הקריטריון ,הם לא יוכלו לצבור נקודות לדרוג
האולימפי.

נולדו ב/לפני ה.31.12.2005 -
אל לספורטאי להיות נבצר מלהתחרות עקב
הרחקה של ה IWF -או ועדת הסימום הלאומית
על הספורטאי לעמוד בכל הדרישות והחוקים
של הועד האולימפי הבינלאומי ושל ה.IWF-

תחרויות מזכות קווטה:

זכאות

קווטות דרך הדרוג העולמי:

השתתפות בלפחות  6מתחרויות
הקריטריון.
השתתפות בלפחות  2תחרויות
בכל אחת מהתקופות ()1
)2( 1.11.208-30.4.2019
)3( 1.5.2019-31.10.2019
.1.11.2019-30.4.2020
השתתפות בשתי תחרויות
ברמת זהב ,או תחרות ברמת
זהב ותחרות ברמת כסף.

קווטות דרך הועדה המשולשת:

השתתפות בלפחות  2תחרויות קריטריון ,אחת
מהן לפחות בדרגת כסף.

 14אירועים
גברים  61 -ק"ג  67ק"ג  73ק"ג  81ק"ג  96ק"ג  109ק"ג  109+ק"ג
נשים  49 -ק"ג  55ק"ג  59ק"ג  64ק"ג  76ק"ג  87ק"ג  87+ק"ג
קווטה
 98גברים
 98נשים

22

מקסימום לקטגוריית משקל
 14גברים
 14נשים

סה"כ
196

זכאות (המשך)

רמת זהב
אליפות עולם
אליפות עולם לנוער
אליפות יבשתיות
אליפויות יבשתיות לנוער
רמת כסף
תחרויות רשמיות של ה ,IWF -משחקים יבשתיים ,בכפוף ללוח השנה של ה.IWF -
רמת ארד
שאר התחרויות הבינלאומיות ,אליפויות ,גביעים וכו'.

קריטריון בינלאומי בשלבים
דרוג אבסולוטי  ,IWFנקודות עולמיות –  112קווטות אישיות 56 ,למגדר ,יחולקו למדורגים
ראשונים מכל מגדר.
דרוג אבסולוטי  ,IWFנקודות יבשתיות  70 -קווטות אישיות 35 ,למגדר ,יחולקו למדורגים
ראשונים מכל מגדר ממדינה (אחד ליבשת) שטרם השיגה ייצוג.
מדינה מארחת –  6קווטות למדינה 3 ,קווטות לכל מגדר מובטחות למדינה המארחת.
ועדה משולשת –  8קווטות אישיות 4 ,למגדר ,יחולקו בהתאם לעקרון האוניברסליות.
קווטות לאירוע מדליות של הדרוג אבסולוטי  ,IWFנקודות עולמיות –  8קווטות אישיות,
יחולקו למדורגים ראשונים.
קווטות לאירוע מדליות של הדרוג אבסולוטי  ,IWFנקודות יבשתיות  5 -קווטות אישיות, ,
יחולקו למדורגים ראשונים ממדינה (אחד ליבשת) שטרם השיגה ייצוג בקטגוריית המשקל
הספציפית.
קווטות לאירוע מדליות של הועדה המשולשת – מקסימום ספורטאי אחד לאירוע.
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קווטה למדינה

התעמלות
אומנותית

קריטריון בינלאומי

()NOC

מקסימום  7ספורטאיות למדינה ,מקסימום 5
ספורטאיות לקבוצתי ושתי ספורטאיות לאישי.
הקווטה למדינה לתחרות הקבוצתית
הקווטה למדינה למי שהשיגה את הקווטה
באליפות העולם  .2019וכך גם קווטה שניה
שתושג בגביעי העולם במהלך .2020
הקווטה אישית לכל שאר הקריטריונים.

זכאות
נולדו לפני/ב.31.12.2004 -

צריכות להיות בעלות רישיון בתוקף של FIG

במשחקי טוקיו  2020יוכלו להשתתף רק
נבחרות ,אשר השתתפו באליפות עולם ב-
 /2018באליפות עולם ב /2019 -אליפויות
יבשתיות .2020
במשחקי טוקיו  2020יוכלו להשתתף רק
מתעמלות ,אשר השתתפו באליפות עולם
ב /2019 -בגביעי העולם  /2020אליפויות
יבשתיות .2020

קריטריון אישי

אליפות העולם  16 – 2019קווטות למדורגות ראשונות בקרב רב ,מקסימום  2מתעמלות
למדינה (קווטה למדינה) ,קווטות שלא נוצלו על ידי  16המדורגות ראשונות יחולקו למדורגת
הבאה עם הדרוג הגבוה ביותר וכך הלאה.
גביעי העולם ,אפריל  3 – 2020קווטות ניתנות לספורטאיות למדורגות הגבוה ביותר בדרוג
האולימפי של סדרת גביעי העולם אפריל  ,2020 ,מקסימום מתעמלת למדינה .קווטות
למדינות שכבר השיגו קווטה דרך אליפות העולם  2019ייחשבו קווטה למדינה ,קווטות אשר
מהוות קווטות ראשונות למדינה יחשבו קווטות אישיות.
אליפויות יבשתיות –  5קווטות אישיות ,לספורטאיות המדורגות הגבוה ביותר מאותה יבשת
שטרם השיגו קריטריון.

קריטריון קבוצתי

אליפות העולם  3 – 2018הנבחרות המדורגות ראשונות ( 15מתעמלות) ישיגו קווטה למדינה.
אליפות העולם  5 – 2019הנבחרות המדורגות בדרוג הגבוה ביותר ( 25מתעמלות) ,שטרם
השיגו קווטה.
אליפויות יבשתיות מאי  5 – 2020הנבחרות ,נבחרת אחת בכל אליפות יבשתית (25
מתעמלות) ,המדורגות בדרוג הגבוה ביותר שטרם השיגו קווטה.

תנאי סף ישראלי (על הספורטאי/ת לעמוד באחת הדרישות הבאות)
אליפות אירופה 5-10
אליפות עולם 9-12
גביע עולם אישי  ,1-3או פעמיים 1-8

 2אירועים
נשים בלבד ,קרב רב וקבוצתי.
		
אישי
קבוצתי

24

קווטה
 24נשים
 65נשים ( 13נבחרות)

ועדה משולשת
מדינה מארחת
 1נשים
 1נשים
 5נשים (נבחרת 		)1

סה"כ
26
70
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