כללי היסוד לקריטריונים להשתתפות
במשחקים האולימפיים – טוקיו 2020
כללי היסוד לקריטריונים להשתתפות במשחקים האולימפיים מהווים
מצד אחד רף מינימלי ומצד שני נקודת ציון לחידוד יכולות ,הגברת
הדיוק והמקצוענות ואיתם גם ההישגים.
כללי היסוד לקריטריונים גובשו על בסיס הלקחים אשר הופקו
מהניסיון הרב המצטבר ממשחקים אולימפיים קודמים .כללי היסוד
לקריטריונים הולכים יד ביד עם חזון הוועד האולימפי הישראלי.
לתהליך גיבוש כללי היסוד היו שותפים אנשי מקצוע רבים מהיחידה
לספורט הישגי ומהאיגודים השונים.
כללי היסוד מבטאים את האמונה בערכים של מצוינות והצלחה
בתחרויות מטרה ויכולת הספורטאים למימוש יכולתם באופן מיטבי
בתחרויות המטרה במחזור האולימפי ,אליפויות אירופה ,עולם
ובמשחקים היבשתיים.
לקראת טוקיו  2020הבחירה העיקרית מתבססת על הקריטריונים
הבינלאומיים בשילוב עם תנאי סף ישראליים המבטיחים רמה
הישגית ראויה של ספורטאי המשלחת ,לפחות סגל ארד בהתאם
לאמות המידה לסגלי ההישג.

כללי היסוד לקריטריונים להשתתפות במשחקים האולימפיים
טוקיו 2020

לאחר ישיבות מקצועיות עם כל איגודי הספורט ,דיונים נוספים
בהרכבים מקצועיים שונים ,תוך למידת מסקנות ולקחי העבר
מהמשחקים הקודמים ,המלצת מינהלת הספורט ההישגי ,ועדת
הספורט של הוועד האולימפי והנהלת הוועד האולימפי ולאחר אישורו
של היועץ המשפטי של הוועד האולימפי ,עו"ד גיל עטר ,אלה הכללים:
 .1חובה לעמוד בקריטריון הבינלאומי.
 .2כל עוד לא נאמר אחרת בכללי יסוד אלה ,בנוסף לקריטריון
הבינלאומי שהוא תנאי כניסה הכרחי ,יש לקבוע הישג המהווה
לפחות קריטריון לסגל ארד של היחידה לספורט הישגי.
 .3ענפים חדשים תנאי הסף ,לפי רשימת  42ענפים/מקצועות
של הוועד האולימפי הבינלאומי ,ענפים שזו להם הופעה ראשונה
במשחקים האולימפיים וענפים שלא יוצגו ב  20 -השנים האחרונות
(מסידני  ,2000כולל) ,יהיה זהה לקריטריון הבינלאומי.
 .4משחקי הכדור הקבוצתיים תנאי הסף יהיה זהה לקריטריון
הבינלאומי.
 .5תנאי הסף מבוססים על הצלחה בתחרויות מטרה ,אליפות אירופה
ו/או עולם ובמקרים מסוימים בתחרויות בינלאומיות מוגדרות,

10

מוסכמות ומאושרות מראש .הקריטריונים לסגלים ולמשחקים
האולימפיים טוקיו  2020יקבעו אך ורק במקצועות ובתנאים
אולימפיים ולפי פרוטוקול ותוצאות רשמיות באליפויות עולם
ו/או אירופה ו/או בתחרויות בינלאומיות מוגדרות ,מוסכמות
ומאושרות מראש ע"י היחידה לספורט הישגי (יפורסם בכתב).
 .6מועד קביעת תנאי הסף נקבע מתאריך  1.1.2019ועד
 ,30.6.2020אלא אם נקבע אחרת מראש לענפים ולאיגודים
מסוימים.
 .7הקריטריונים הבינלאומיים ותנאי הסף נשלחו לכל איגודי
והתאחדויות הספורט האולימפי ופורסמו באתר הרשמי של הוועד
האולימפי בישראל ( )/https://www.olympicsil.co.ilבשקיפות
מלאה ונגישים לכל דורש ,וכמו כן פורסמו לאיגודים ובאמצעותם:
לספורטאים ולמאמנים על מנת ליידע אותם מהן התחרויות בהן
ניתן להשיג את הקריטריון.
 .8בתחרויות לקביעת תנאי הסף ,מיקום הספורטאי/ת חייב להיות
בחצי העליון של המתחרים בתחרות קביעת הקריטריון (למעט
קריטריון על בסיס תוצאה) .מינימום  8משתתפים (ביניהם עד
ישראלי אחד) בתחרות ובמקצועות הקרב באותה קטגוריית
המשקל/כלי .במקצועות הקרב ,בנוסף לכל האמור לעיל ,יש להשיג
לפחות  2ניצחונות בזירה ,או על המזרן .ניצחון טכני לא יוכר.
 .9הקריטריונים לקביעת אופן ההכרעה בין ספורטאים שעמדו
בקריטריון בענף ,אשר מוגבל מבחינת מספר המשתתפים
למדינה ,נקבעו ופורסמו במהלך .2019

תוצאה .במקרים חריגים ,כמו בתחרות ביום בו אסור לישראלים
להשתתף (ערב יום כיפור ,יום כיפור וערב יום הזיכרון) ,הנושא
יובא לדיון במנהלת הספורט ההישגי ,שתמליץ בפני הנהלת הוועד
האולימפי.
 .14כל טענה להישג יוצא דופן ,שהוא טוב יותר מהקריטריון
הבינלאומי ותנאי הסף ,תובא לדיון נוסף במנהלת הספורט
ההישגי ,אשר תעביר המלצותיה בפני הוועד האולימפי .לא יובא
לדיון הישג יוצא דופן ,אם יש בכך לשלול מספורטאי ישראלי אחר
שקבע קריטריון מלא ועמד בכל הדרישות הקבועות בתקנון זה,
את ההשתתפות במשחקים האולימפיים.
 .15כל ספורטאי יהיה חייב לקבל אישור כשירות רפואית
מהוועדה הרפואית של הוועד האולימפי ,כתנאי להיכלל במשלחת
האולימפית.
 .16כל ספורטאי יהיה חייב לקבל אישור כשירות מהסוכנות
הממלכתית למניעת סימום ,כתנאי סף להיכלל במשלחת
האולימפית.
 .17כל ספורטאי יהיה חייב לקבל אישור כשירות מקצועית
מהיחידה לספורט הישגי ,כתנאי להיכלל במשלחת האולימפית.
 .18ספורטאי יהיה חבר במשלחת ישראל למשחקים האולימפיים
בתנאי שיהיה בעל אזרחות ישראלית לפחות שנה קודם לפתיחת
המשחקים וייצג את ישראל באליפויות עולם ו/או אירופה (מלבד
ענפי כדור קבוצתיים) .בענפים בהם אין אליפות אירופה ו/או
עולם חובת השתתפות בתחרויות בינלאומיות מקבילות ברמתן,
מוגדרות ,מוסכמות ומאושרות מראש ע"י היחידה לספורט הישגי.

 .10ספורטאים אשר עמדו בקריטריון הבינלאומי והישראלי בשנת
 ,2019ידרשו להפגין רמה הישגית נדרשת בשנה האולימפית
("הוכחת יכולת") .לשם כך יצטרכו לקבוע הישג המהווה לפחות
קריטריון לסגל בכיר של היחידה לספורט הישגי .המועד לקביעת
הישג המהווה "הוכחת יכולת"  -1לינואר  2020עד ה 30 -ליוני
.2020

 .19ספורטאי יוכל להיכלל במשלחת ישראל למשחקים האולימפיים,
רק אם יעמוד בכל הדרישות המקצועיות ,הארגוניות ,הייצוגיות,
המשמעתיות ,האתיות והמנהליות שיידרשו ממנו על ידי הוועד
האולימפי הישראלי וזרועו המקצועית -היחידה לספורט הישגי.

 .11קריטריון לצעירים  -ספורטאים צעירים ,קרי ,ספורטאים
שאינם מבוגרים ביותר משנה מגיל נוער (בהתאם לכל ענף),
יצטרכו לקבוע הישג המהווה קריטריון לסגל בכיר.

 .20ספורטאי ,שעמד בקריטריון למשחקים טוקיו  ,2020חייב
להשתתף באליפות ישראל המרכזית ,אלא אם שוחרר מראש ע"י
היחידה לספורט הישגי.

 .12בענפים בהם מספר המשתתפים בתחרות/קטגוריה במשחקים
האולימפיים הוא  16ומטהלא יידרשו תנאי סף ישראלים ( כולל
תחרויות שליחים)
 .13לא ישלחו ספורטאים בכרטיס הזמנה חופשי ע"י הוועדה
המשולשת ( ,*)wild cardאו בכל דרך אחרת שאינה דירוג או

*הוועדה המשולשת מורכבת מה  ,IOC -וה ANOC -

והאיגוד

הבינלאומי של כל ענף.
בכל מקרה של אי בהירות בקריטריון הבינלאומי הנוסח הקובע הוא
המקור בשפה האנגלית ,הנמצא במשרדי הוועד האולימפי ,במשרדי
היחידה לספורט הישגי ובאיגודי הספורט.
המסמך נרשם בלשון זכר ,אך מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
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