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האחרונה.  בישורת   2020 בטוקיו  האולימפיים  למשחקים  ההכנות 
החלום האולימפי נחלתם של ספורטאים רבים, אולם על מנת לממשו 
ולהפוך לספורטאי אולימפי, על ספורטאי לעמוד בתנאי סף מקצועיים 
ראויים. תנאי סף אלו באים להבטיח, כי משלחת ישראל למשחקים 
האולימפיים ראויה להתחרות ברמות הגבוהות ביותר כשווה בין שווים 

ולהציג איכות ספורטיבית ראויה ומכובדת.
התקופה האחרונה לקראת המשחקים מלווה במשבר וירוס הקורונה 
לממש  וקשיים  ודאות  אי  של  בצילה  מתבצעות  ההכנות  העולמי, 
תכניות מקצועיות הכרוכות בטיסות. יחד עם זאת, זה הזמן להתמקד 
חלופיות  תכניות  לייצור  הישראלית  היצירתיות  את  ולנצל  בעיקר 
מיטביות תחת האילוץ העולמי ולהשען על החוסן הישראלי שכל כך 

מאפיין את עם ישראל.
ההערכה היא כי המשלחת תמנה כ-80-85. ספורטאים וספורטאיות 

שיתחרו ב 16-18 ענפים, בינהם 3 ענפים חדשים.

תהליך קביעת הקריטריונים הינו תהליך דינמי הנשען על הידע שנצבר 
האולימפי   הוועד  אולימפיים.  משחקים  כל  ועם  השנים  במרוצת 
התוצאות,  ניתוח  את  משקללים  הישגי  לספורט  והיחידה  בישראל 
קריטריונים  קביעת  ותהליכי  המקצועיים  הצרכים  העבודה,  תהליכי 
במדינות אירופה. לאחר מכן מתבצעים סבבי סיעור מוחות עם מנהל 
באשר  סופית  החלטה  לקבלת  עד  המקצועיים  והאיגודים  הספורט 

לדרישות המקצועיות והקריטריונים בהם על הספורטאי לעמוד.
המלצת היחידה לספורט הישגי שהוגשה למנהלת הספורט ההישגי 
ואושרה על ידי הנהלת הוועד האולימפי בישראל, הולכת יד ביד עם 
סף,  תנאי  קביעת  להישגיות,  באשר  בישראל  האולימפי  הוועד  חזון 

התייחסות מיוחדת לספורטאים צעירים ולענפים חדשים. 

אנו מאמינים ביכולות של הספורטאים והצוותים המקצועיים המלווים 
אותם, שירקיעו שחקים ויגיעו לשיאים חדשים. אנו מאחלים הצלחה 
ויישר כח לספורטאים ולכל העוסקים במלאכה משחקים האולימפיים 

בטוקיו 2020. 

 בברכה,
                                                                                                                                   

גילי לוסטיג
מנכ"ל הוועד האולימפי בישראל

יגאל כרמי
יו"ר הוועד האולימפי בישראל

דני אורן
מנהל היחידה לספורט הישגי
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חזון

הוועד האולימפי רואה בגיבוש הקריטריונים הישראלים אבן דרך חשובה 
ומשמעותית עבור האיגודים, אנשי המקצוע וכמובן הספורטאים. 

הוועד  של  והיעדים  המטרות  להשגת  אמצעי  הינם  הקריטריונים 
האולימפי בישראל.

ההמלצה על הקריטריונים נעשית לאחר גיבוש המסקנות מהמשחקים 
האולימפיים הקודמים בריו 2016 וממשחקים אולימפיים קודמים.

היחידה לספורט הישגי, לאחר התייעצות עם גורמים מקצועיים רבים: 
מאמנים, אנשי מקצוע שונים ומגוונים מהמעטפת הרפואית – מדעית 
על  האולימפי  הוועד  בפני  ממליצה  הרלוונטיים,   הספורט  ואיגודי  

הקריטריונים למשחקי טוקיו.
הישראלי  הקריטריון  את  להקשיח  היתה  העיקריות  המסקנות  אחת 
או  ספורטאי  שכל  שיבטיח  מה  ארד,  סגל  לפחות  על  ולהעמידו 
ספורטאית שיגיעו למשחקים האולימפיים בטוקיו יהיה/תהיה בעל/ת 

יכולת הישגית ראוייה ומוכחת.
אליפויות  המטרה,  בתחרויות  הצלחה  על  מבוססים  הקריטריונים 

אירופה ועולם בשנים 2019–2020 

היעדים לטוקיו 2020
לחזור לפחות עם 2 מדליות  
מדליה בענף אולימפי נוסף  

השתתפות בענף אולימפי חדש  
לחזור עם 10 גמרים )כפול מריו 2016(  
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תנאי הסף הישראלי למשחקים 
האולימפיים טוקיו 2020

בישראל,  האולימפי  הוועד  של  האולימפית  למשלחת  הסף  תנאי 
ידי  על  כפי שאושרו  בטוקיו 2020  להעפלה למשחקים האולימפיים 
מינהלת הספורט ההישגי, וועדת הספורט הנהלה והאסיפה הכללית 
האולימפיים  מהענפים  אחד  בכל  בישראל,  האולימפי  הוועד  של 

שיתקיימו משחקים אלה:
על  יהיה   2020 בטוקיו  האולימפיים  למשחקים  להעפיל  מנת  על   .1
ידי  על  כפי שהוגדר  לאומי,  הבין  ספורטאי/ת להשיג את הקריטריון 
ההתאחדות הבין לאומית הרלוונטית. בנוסף, יהיה על הספורטאי/ת 

לעמוד בתנאי הסף הישראלי.
על  יהיה  הישראלי  הסף  בתנאי  לעמוד  מנת  על  בתמצית,   .2

הספורטאי/ת: 
היחידה  של  ארד  לסגל  קריטריון  לפחות  המהווה  הישג  לקבוע   
לינואר   -1 הישראלי  הסף  תנאי  לקביעת  המועד  הישגי.  לספורט 

2019 עד ה- 30 ליוני 2020.
יצטרכו  מטה(,  המצורפת  לטבלה  )בהתאם  צעירים,  ספורטאים   

לקבוע הישג המהווה קריטריון לסגל בכיר.
במשחקים  ראשונה  הופעה  להם  ענפים  קרי,  חדשים,  בענפים   
יוצגו ב- 20 השנה האחרונות )מסידני  האולימפיים וענפים שלא 

2000, כולל(, לא יידרשו תנאי סף ישראלים.
במשחקים  קטגוריה  בתחרות/  המשתתפים  מספר  בהם  בענפים   
סף  תנאי  יידרשו  לא  ומטה  משתתפים   16 הוא  האולימפיים 

ישראלים )כולל תחרויות שליחים(.
הספורטאים/ות  יצטרכו  קבוצתיות,  בתחרויות  אישיים,  בענפים   

לעמוד בקריטריון הבין לאומי. 
בנוסף, יהיה על כלל חברי הקבוצה לקבוע הישג המהווה קריטריון   
אחד  ספורטאי  למעט  הישגי,  לספורט  היחידה  של  ארד  לסגל 

שיחוייב לסגל בכיר בלבד.
הבהרה: "במידה ובענפים האישיים ובתחרויות הקבוצתיות תהיינה   

16 נבחרות ומטה, יחול סעיף 4 על הקבוצה."

בשנת  והישראלי  הבינלאומי  בקריטריון  עמדו  אשר  ספורטאים   .3
2019, ידרשו להפגין רמה הישגית נדרשת בשנה האולימפית )"הוכחת 
יכולת"(. לשם כך יצטרכו לקבוע הישג המהווה לפחות קריטריון לסגל 
המהווה  הישג  לקביעת  המועד  הישגי.  לספורט  היחידה  של  בכיר 

"הוכחת יכולת" 1- לינואר 2020 עד ה- 30 ליוני 2020. 

באמות  והמפורט  האמור  את  להחליף  בא  אינו  האמור  כי  יודגש   .4
בזה,  המצורפת   2020 לשנת  הישגי  לספורט  היחידה  לסגלי  המידה 
האמור  בין  סתירה  של  מקרה  בכל  וכי  מעיקריו,  לתמצת  רק  אלא 
הוראות  יגברו  בזה,  חוברת הקריטריונים המצורפת  לבין  זה,  במכתב 

החוברת.
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גיל הסף להכרה כספורטאי צעיר לצורך קביעת תנאי הסף הישראלי 
למשחקים האולימפיים:

שם הענף
אופני הרים
אופני כביש

איגרוף
בדמינטון

ג'ודו
גולף

היאבקות
הרמת משקולות

התעמלות אומנותית
התעמלות מכשירים

חתירה
טאיקוונדו

טניס
טניס שולחן

טריאתלון
כדורעף חופים

סיוף
קיאקים
קליעה

קשתות
רכיבה על סוסים
שחייה אומנותית

שחייה מים פתוחים
שייט - 470

שייט - גלישה
שייט - לייזר

גיל סף
23
23
21
21
21
23
21
21
16

18/20

23
21
21
21
23
23
21
23
23
21
23
20
21
23
23
23

שנתון סף
1997
1997
1999
1999
1999
1997
1999
1999
2004

נשים - 2002
גברים - 2000

1997
1999
1999
1999
1997
1997
1999
1997
1997
1999
1997
2000
1999
1997
1997
1997
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כללי היסוד לקריטריונים להשתתפות 
במשחקים האולימפיים – טוקיו 2020

כללי היסוד לקריטריונים להשתתפות במשחקים האולימפיים מהווים  
יכולות, הגברת  ציון לחידוד  נקודת  ומצד שני  מצד אחד רף מינימלי 

הדיוק והמקצוענות ואיתם גם ההישגים.
הופקו  אשר  הלקחים  בסיס  על  גובשו  לקריטריונים  היסוד  כללי 
היסוד  כללי  קודמים.  אולימפיים  הרב המצטבר ממשחקים  מהניסיון 

לקריטריונים הולכים יד ביד עם חזון הוועד האולימפי הישראלי.
לתהליך גיבוש כללי היסוד היו שותפים אנשי מקצוע רבים מהיחידה 

לספורט הישגי ומהאיגודים השונים.
והצלחה  מצוינות  של  בערכים  האמונה  את  מבטאים  היסוד  כללי 
באופן מיטבי  יכולתם  ויכולת הספורטאים למימוש  בתחרויות מטרה 
עולם  אירופה,  אליפויות  האולימפי,  במחזור  המטרה  בתחרויות 

ובמשחקים היבשתיים.
הקריטריונים  על  מתבססת  העיקרית  הבחירה   2020 טוקיו  לקראת 
רמה  המבטיחים  ישראליים  סף  תנאי  עם  בשילוב  הבינלאומיים 
בהתאם  ארד  סגל  לפחות  המשלחת,  ספורטאי  של  ראויה  הישגית 

לאמות המידה לסגלי ההישג.

כללי היסוד לקריטריונים להשתתפות במשחקים האולימפיים  
טוקיו 2020 

נוספים  דיונים  הספורט,  איגודי  כל  עם  מקצועיות  ישיבות  לאחר 
העבר  ולקחי  מסקנות  למידת  תוך  שונים,  מקצועיים  בהרכבים 
ועדת  ההישגי,  הספורט  מינהלת  המלצת  הקודמים,  מהמשחקים 
הספורט של הוועד האולימפי והנהלת הוועד האולימפי  ולאחר אישורו  
של היועץ המשפטי של הוועד האולימפי, עו"ד גיל עטר, אלה הכללים:

1. חובה לעמוד בקריטריון הבינלאומי.

לקריטריון  בנוסף  אלה,  יסוד  בכללי  אחרת  נאמר  לא  עוד  כל   .2
המהווה  הישג  לקבוע  הכרחי,  יש  כניסה  תנאי  שהוא  הבינלאומי 

לפחות קריטריון לסגל ארד של היחידה לספורט הישגי.

ענפים/מקצועות   42 רשימת  לפי  הסף,  תנאי  חדשים  ענפים   .3
ראשונה  הופעה  להם  שזו  ענפים  הבינלאומי,  האולימפי  הוועד  של 
במשחקים האולימפיים וענפים שלא יוצגו ב - 20 השנים האחרונות 

)מסידני 2000, כולל(, יהיה זהה לקריטריון הבינלאומי.

לקריטריון  זהה  יהיה  הסף  תנאי  הקבוצתיים  הכדור  משחקי   .4
הבינלאומי.

5. תנאי הסף מבוססים על הצלחה בתחרויות מטרה, אליפות אירופה 
מוגדרות,  בינלאומיות  בתחרויות  מסוימים  ובמקרים  עולם  ו/או 
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ולמשחקים  לסגלים  הקריטריונים  מראש.  ומאושרות  מוסכמות 
ובתנאים  במקצועות  ורק  אך  יקבעו   2020 טוקיו  האולימפיים  
עולם  באליפויות  רשמיות  ותוצאות  פרוטוקול  ולפי  אולימפיים 
מוסכמות  מוגדרות,  בינלאומיות  בתחרויות  ו/או  אירופה  ו/או 

ומאושרות מראש ע"י היחידה לספורט הישגי )יפורסם בכתב(.

ועד   1.1.2019 מתאריך  נקבע  הסף  תנאי  קביעת  מועד   .6
ולאיגודים  לענפים  מראש  אחרת  נקבע  אם  אלא   ,30.6.2020

מסוימים.

איגודי  לכל  נשלחו  הסף  ותנאי  הבינלאומיים  הקריטריונים   .7
והתאחדויות הספורט האולימפי ופורסמו באתר הרשמי של הוועד 
בשקיפות   )https://www.olympicsil.co.il( בישראל  האולימפי 
מלאה ונגישים לכל דורש, וכמו כן פורסמו לאיגודים ובאמצעותם: 
לספורטאים ולמאמנים על מנת ליידע אותם מהן התחרויות בהן 

ניתן להשיג את הקריטריון.

8. בתחרויות לקביעת תנאי הסף, מיקום הספורטאי/ת חייב להיות 
)למעט  הקריטריון  קביעת  בתחרות  המתחרים  של  העליון  בחצי 
עד  )ביניהם  משתתפים   8 מינימום  תוצאה(.  בסיס  על  קריטריון 
קטגוריית  באותה  הקרב  ובמקצועות  בתחרות  אחד(  ישראלי 
המשקל/כלי. במקצועות הקרב, בנוסף לכל האמור לעיל, יש להשיג 

לפחות 2 ניצחונות בזירה, או על המזרן. ניצחון טכני לא יוכר.

שעמדו  ספורטאים  בין  ההכרעה  אופן  לקביעת  הקריטריונים   .9
המשתתפים  מספר  מבחינת  מוגבל  אשר  בענף,  בקריטריון 

למדינה, נקבעו ופורסמו במהלך  2019.

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

הישג המהווה "הוכחת יכולת" 1.1.2020- ועד 30.6.2020. 

ספורטאים  קרי,  צעירים,  ספורטאים   - לצעירים  קריטריון   .11
ענף(,  לכל  )בהתאם  נוער  מגיל  משנה  ביותר  מבוגרים  שאינם 

יצטרכו לקבוע הישג המהווה קריטריון לסגל בכיר.

בתחרות/קטגוריה  המשתתפים  מספר  בהם  בענפים   .12
סף  תנאי  יידרשו  לא  ומטה   16 הוא  האולימפיים  במשחקים 

ישראלים )כולל תחרויות שליחים(.

הוועדה  ע"י  חופשי  הזמנה  בכרטיס  ספורטאים  ישלחו  לא   .13
או  דירוג  שאינה  אחרת  דרך  בכל  או   ,*)wild card( המשולשת 
תוצאה. במקרים חריגים, כמו בתחרות ביום בו אסור לישראלים 

הזיכרון(, הנושא  יום  וערב  כיפור  יום  כיפור,  יום  )ערב  להשתתף 
יובא לדיון במנהלת הספורט ההישגי, שתמליץ בפני הנהלת הוועד 

האולימפי.

מהקריטריון  יותר  טוב  שהוא  דופן,  יוצא  להישג  טענה  כל   .14
הספורט  במנהלת  נוסף  לדיון  תובא  הסף,  ותנאי  הבינלאומי 
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.

רפואית  כשירות  אישור  לקבל  חייב  יהיה  ספורטאי  כל   .15
מהוועדה הרפואית של הוועד האולימפי, כתנאי להיכלל במשלחת 

האולימפית.

מהסוכנות  כשירות   אישור  לקבל  חייב  יהיה  ספורטאי  כל   .16
במשלחת  להיכלל  סף  כתנאי  סימום,  למניעת  הממלכתית 

האולימפית.

מקצועית  כשירות  אישור  לקבל  חייב  יהיה  ספורטאי  כל   .17
מהיחידה לספורט הישגי, כתנאי להיכלל במשלחת האולימפית.

18. ספורטאי 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 
ו/או  אירופה  אליפות  אין  בהם  בענפים  קבוצתיים(.  כדור  ענפי 
עולם חובת השתתפות בתחרויות בינלאומיות מקבילות ברמתן, 
מוגדרות, מוסכמות ומאושרות מראש ע"י היחידה לספורט הישגי.

19. ספורטאי יוכל להיכלל במשלחת ישראל למשחקים האולימפיים, 
הייצוגיות,  הארגוניות,  המקצועיות,  הדרישות  בכל  יעמוד  אם  רק 
הוועד  ידי  על  ממנו  שיידרשו  והמנהליות  האתיות  המשמעתיות, 

האולימפי הישראלי וזרועו המקצועית -היחידה לספורט הישגי.

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

היחידה לספורט הישגי.

*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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זכאותקווטה למדינהקווטהאירועיםענף
סה"כועדה משולשתמדינה מארחתקריטריון

אופני הרים

אופני כביש

איגרוף

2 אירועים.
1 גברים  1 נשים

4 אירועים 
2 גברים  2 נשים.

מרוץ כביש
נגד השעון )נג"ש(

13 אירועים
גברים - 48-52 ק"ג  52-57 ק"ג  
57-63 ק"ג  63-69 ק"ג  69-75 

ק"ג  75-81 ק"ג  81-91 ק"ג  
91 + ק"ג

נשים - 48-51 ק"ג  54-57 ק"ג  
57-60 ק"ג  64-69 ק"ג  69-75 

ק"ג

37 גברים
37 נשים 

126 גברים
65 נשים

181 גברים
97 נשים

1 גבר
1 אישה

2 גברים
2 נשים

4 גברים
2 נשים

5 גברים
3 נשים

36 גברים
36 נשים
סה"כ 72

130 גברים
67 נשים

סה"כ 197

186 גברים
100 נשים
סה"כ 286

6 ספורטאים 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.
9 ספורטאים למדינה, 
5 גברים למרוץ כביש 

)2 נג"ש( ו - 4 נשים )2 
נג"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

13 ספורטאים למדינה, 
8 ספורטאים ו - 5 

ספורטאיות.
ספורטאי/ת 1 לכל 

קטגוריית משקל.
הקווטה היא אישית.

נולדו לפני 31.12.2001  
בעל רישיון בתוקף של האיגוד   

הלאומי )NF( המוכר על ידי איגוד 
.)UCI( האופניים הבינלאומי

בעלי לפחות 10 נקודות בדרוג ה-   
UCI לאופני הרים בין -28.5.2019

28.5.2020

נולדו לפני 31.12.2001  
בעל רישיון בתוקף של האיגוד   

הלאומי )NF( המוכר על ידי איגוד 
.)UCI( האופניים הבינלאומי

בעלי לפחות 10 נקודות בדרוג   
האישי של ה- UCI בתאריך 

22.10.19

נולדו בין 1.1.1980-31.12.2001  
השתתפות בלפחות אחת   

מתחרויות הקריטריון האולימפי, 
המאורגנות על ידי צוות המשימה 

של האיגרוף.
חובת הספורטאים להתחרות   

במשחקים האולימפיים בקטגורית 
המשקל בה השיגו את הקווטה.

חובת הספורטאים לעבור בדיקה   
רפואית ולקבל אישור להתחרות 
על ידי רופא/ה הוועד האולימפי 

הלאומי, או האיגוד הלאומי 
לפני כל תחרות קריטריון ולפני 

המשחקים האולימפיים.

לפי דירוג UCI Olympic Qualification ranking. רק עבור שלושת הרוכבים  הבכירים בדירוג העולמי, במידה ויש ספורטאי/ת שעומד בסף הישראלי למשחקים האולימפיים.  .1
תחרויות בינ"ל שיאושרו מראש על ידי היחידה לספורט הישגי - יפורסם על ידי האיגוד עד ה -31 לינואר 20.  .2

מדינה שלא עמדה בקריטריון דרך מסלול הדרוג העולמי למדינות, אולם יש לה ספורטאי שמדורג בין 200 הרוכבים הראשונים בדרוג העולמי האישי של ה-UCI ב - 22.10.19,     .3
תוכל לקבל קווטה אחת. עם הקצאת קווטה זו, תוחסר מיידית קווטה של מדינה מדרוג המדינות )החל מדרוג 32 ובסדר עולה בטבלת הדרוג אל המדורגים ראשונים(.  

במידה 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     .4
מיידית קווטה )מקסימום אחת למדינה( של מדינה מדרוג המדינות של ה – UCI, החל מהדרוג הנמוך ביותר.  
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תנאי סף ישראלי קריטריון בינלאומי

דרוג UCI למדינות במרוצי כביש – 122 3 קווטות יחולקו לפי דרוג UCI למדינות שיתפרסם ב- 22.10.19 ומבוסס על מרוצי העילית 
וה-23U לתקופה 22.10.18-22.10.19  

דרוג מדינה של UCI 1-6 – 5 קווטות.
דרוג מדינה של UCI 7-13 – 4 קווטות.

דרוג מדינה UCI 14-21– 3 קווטות.

דרוג מדינה UCI 22-32– 2 קווטות.

דרוג מדינה UCI 33-50– 1 קווטות.
אליפויות יבשתיות -  2 קווטות יחולקו על פי הדרוג האישי מהאליפויות היבשתיות של אפריקה, אמריקה ואסיה לשנת 2019 )רק 

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 40 ספורטאים יוכלו להתחרות במרוץ הנג"ש, מקסימום 2 ספורטאים למדינה לפי המפתח הבא:

דרוג UCI למדינות במרוצי כביש – 30 קווטות יחולקו לפי דרוג UCI למדינות שיתפרסם ב- 22.10.19, מקסימום קווטה אחת למדינה 
ל30 המדינות המדורגות ראשונות, תוך התחשבות 4בייצוג מינימום לכל יבשת.

אליפות העולם במרוץ כביש 2019 – 10 קווטות 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 UCI למדינות במרוצי כביש – 62 5 קווטות יחולקו לפי דרוג UCI למדינות שיתפרסם ב- 22.10.19 ומבוסס על מרוצי העילית 

לנשים לתקופה 22.10.18-22.10.19  
דרוג מדינה של UCI 1-5 – 4 קווטות.

דרוג מדינה של UCI 6-13 – 3 קווטות.
דרוג מדינה UCI 14-22 – 2 קווטות.

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

נשים נגד השעון:
לא תוקצה קווטה מיוחדת עבור מרוץ הנג"ש, רק מדינות אשר קיבלו קווטה למרוץ הכביש יוכלו לקבל קווטה לנג"ש.

מקסימום 25 ספורטאיות יוכלו להתחרות במרוץ הנג"ש, מקסימום ספורטאית למדינה לפי המפתח הבא:
דרוג UCI למדינות במרוצי כביש – 15 קווטות יחולקו לפי דרוג UCI למדינות שיתפרסם ב- 22.10.19, מקסימום קווטה אחת למדינה 

ל- 15 המדינות המדורגות ראשונות, תוך התחשבות בייצוג מינימום לכל יבשת6.
אליפות העולם במרוץ כביש 2019 – 10 קווטות יחולקו לעשר המדורגות ראשונות באליפות העולם במקצה העילית של הנג"ש. 

מקסימום קווטה אחת למדינה, אשר כבר השיגה קווטה למרוץ הכביש.
מספר הקווטות הסופי שיוקצו בתחרות הקריטריון העולמי בכל מגדר, יקבע על פי הקווטות שהמדינה המארחת תשיג דרך תחרויות 

הקריטריון. 146 קווטות גברים ו- 76 קווטות נשים, יחולקו על פי הפרוט מטה והטבלה בעמוד 37 בתחרויות הקריטריון היבשתיות 
)אפריקה, אירופה, אמריקה, אסיה/אוקיאניה(. 

31-35 קווטות גברים ו-19-21 קווטות נשים, יחולקו למדורגים ראשונים על פי הפרוט מטה והטבלה בעמוד 37 בתחרות הקריטריון העולמי, 
מאי 2020, בה 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.
גברים – במשקלים: 48-52 ק"ג  52-57 ק"ג  57-63 ק"ג קריטריון עולמי 4/5, קריטריון יבשתי )אירופה( 8, מדינה מארחת 0/1, 

ועדה משולשת 1.
במשקלים: 63-69 ק"ג  69-75 ק"ג קריטריון עולמי 4/5, קריטריון יבשתי )אירופה( 6, מדינה מארחת 0/1, ועדה משולשת 1.

במשקל: 75-81 ק"ג קריטריון עולמי 3/4, קריטריון יבשתי )אירופה( 6, מדינה מארחת 0/1.
במשקל: 81-91 ק"ג קריטריון עולמי 3/4, קריטריון יבשתי )אירופה( 4.

במשקל: 91 + ק"ג קריטריון עולמי 3, קריטריון יבשתי )אירופה( 4.
נשים – במשקל: 48-51 ק"ג קריטריון עולמי 5/6, קריטריון יבשתי )אירופה( 6, מדינה מארחת 0/1, ועדה משולשת 1.

במשקלים: 54-57 ק"ג  57-60 ק"ג קריטריון עולמי 3/4, קריטריון יבשתי )אירופה( 6, מדינה מארחת 0/1, ועדה משולשת 1.
64-69 ק"ג קריטריון עולמי 3/4, קריטריון יבשתי )אירופה( 5, מדינה מארחת 0/1.

69-75 ק"ג קריטריון עולמי 3, קריטריון יבשתי )אירופה( 4.

דרוג UCI למדינות באופני הרים - 30 קווטות יחולקו לכל מגדר על פי הדרוג לתקופה 28.5.19-28.5.20 - 
דרוג מדינה של UCI 1-2 – 3 קווטות.
דרוג מדינה של UCI 3-7 –  2 קווטות.

דרוג מדינה UCI 8-21– קווטה 1.
אליפויות יבשתיות -  3 קווטות יחולקו לכל מגדר על פי הדרוג האישי מהאליפויות היבשתיות של אפריקה, אמריקה ואסיה לשנת 

2019 )רק מדינות שלא נכנסו דרך הדרוג למדינה(, נציג למדינה במגדר עד שני נציגים ליבשת )לא כולל אירופה ואוקיאניה(.
אליפות העולם 2019 – 2 קווטות יחולקו לכל מגדר למדינות שדורגו במקומות הגבוהים ביותר באליפות העולם 2019 במקצה העילית 

ועוד 2 קווטות במקצה U23, רק נציג אחד למדינה במגדר. 

אליפות אירופה 5-10.
אליפות עולם 9-16.

דרוג אבסולוטי עולמי גברים/נשים 31-50
דרוג אולימפי קבוצתי 1-10 1

תחרויות 1-14 2

אליפות אירופה 5-10.
אליפות עולם 9-16.

דרוג אבסולוטי עולמי גברים/נשים 31-50
דרוג אולימפי קבוצתי 1-10 1

תחרויות 1-14 2

אליפות אירופה 5-8.
אליפות עולם 1-16.

שתי מדליות בתחרויות בינלאומיות שאושרו על ידי 
היחידה לספורט הישגי.

מדינה שלא עמדה בקריטריון דרך מסלול הדרוג העולמי למדינות, אולם יש לה ספורטאית שמדורגת בין 100 הרוכבות הראשונות בדרוג העולמי האישי של ה-UCI ב - 22.10.19,    .5
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(.  

במידה 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     .6
מיידית קווטה )מקסימום אחת למדינה( של מדינה מדרוג המדינות של ה – UCI, החל מהדרוג הנמוך ביותר.   
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זכאותקווטה למדינהקווטהאירועיםענף
סה"כועדה משולשתמדינה מארחתקריטריון

אתלטיקה

בדמינטון

בייסבול

ג'ודו

48 אירועים – 24 גברים  23 נשים 
 1 מעורב.

מסלול - 100 מ' )56 בכל מגדר(  
200 מ' )56 בכל מגדר(  400 מ' )48 

בכל מגדר(  800 מ' )48 בכל מגדר(
1500 מ' )45 בכל מגדר(  5000 מ' 

)42 בכל מגדר(  10000 מ' )27 בכל 
מגדר(  100 מ' משוכות )40 נשים( 
 110 משוכות )40 גברים(  400 מ' 

משוכות )40 בכל מגדר(  3000 מ' 
משוכות )45 בכל מגדר(  שליחים 

4X100 )16בכל מגדר(  שליחים 
4X400 )16בכל מגדר(  שליחים 

)16( 4X400 מעורב
שדה )32 בכל אירוע למגדר( - 
קפיצה לגובה  קפיצה במוט  

קפיצה לרוחק  קפיצה משולשת
הדיפת כדור ברזל  זריקת דיסקוס

יידוי פטיש  הטלת כידון
משולב - קרב 7 )24 נשים(  קרב 

10 )24 גברים(
כביש - 20 ק"מ הליכה )60 בכל 

מגדר(  50 ק"מ הליכה )60 גברים( 
 מרתון )80 בכל מגדר(

5 אירועים
יחידים )נשים/גברים(  זוגות 

)נשים/גברים(  זוגות מעורבים.

1 אירוע 
טורניר. 

15 אירועים
גברים - עד 60 ק"ג  עד 66 ק"ג  

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

נשים - עד 48 ק"ג  עד 52 ק"ג  עד 
57 ק"ג  עד 63 ק"ג  עד 70 ק"ג  

עד 78 ק"ג  78 + ק"ג
קבוצתי מעורב  - נשים: עד 57 ק"ג 
 עד 70 ק"ג  70 + ק"ג, גברים: עד 
73 ק"ג  עד 90 ק"ג  עד 90 + ק"ג

 1900
קווטות

82 גברים
82 נשים

5 נבחרות
120 גברים

176 גברים
176 נשים

מקסימום 3 אתלטים/יות 
לאירוע, מקסימום נבחרת 

שליחים אחת לאירוע.
באירועים האישיים 

אפשרות למחליף שעמד 
בקריטריון.

בשליחים 5 ספורטאים  
שעמדו בקריטריון באירוע 

האישי המקביל ועוד 
מחליף.

בשליחים מעורב 2 נשים 
ו- 2 גברים  שעמדו 

בקריטריון באירוע האישי 
המקביל ועוד מחליף 

ומחליפה.
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.

מקסימום 16 ספורטאים 
למדינה, 8 ספורטאיות 

ו – 8 ספורטאים. הקווטה 
אישית.

יחידים: אם כל 
הספורטאים מדורגים 

 2 ,BWF-1-16 ב
ספורטאים למדינה.

אם ספורטאי אחד מדורג 
ב-BWF, ספורטאי אחד 

למדינה.
זוגות: אם כל הזוגות 

 4 ,BWF-מדורגים 1-8 ב
ספורטאים למדינה.

אם זוג אחד מדורג ב-
BWF, 2 ספורטאים 

למדינה.
קווטה למדינה, מקסימום 

24 ספורטאים למדינה.

14 ספורטאים למדינה, 7 
גברים ו - 7 נשים.

ספורטאי/ת 1 לכל 
קטגוריית משקל.

הנבחרת בתחרות 
הקבוצתית תהיה מורכבת 

אך ורק מספורטאים 
שעמדו בקריטריון 
הבינלאומי האישי.

הקווטה אישית.

בוגרים: אתלטים בני 20 בשנת 
2020, ילידי 2000 ובוגרים יותר, 

רשאים להתחרות בכל האירועים.
נוער: אתלטים בני 18-19 בשנת 
2020, ילידי 2001-2002, רשאים 
להתחרות בכל האירועים למעט 

מרתון והליכה 50 ק"מ.
קדטים: אתלטים בני 16-17 בשנת 

2020, ילידי 2003-2004 רשאים 
להתחרות בכל האירועים למעט 
אירועי זריקות, קרב 10/קרב 7, 
ריצת 10000 מ', מרתון ואירועי 

הליכה.
ספורטאים ילידי 2005 וצעירים 

יותר אינם רשאים להתחרות 
במשחקי טוקיו 2020.

חובת השתתפות בלפחות שלושה 
טורנירים באירוע הרלוונטי, 

שנחשבים לדרוג העולמי בתקופת 
הקריטריון האולימפי -29.4.2019

26.4.2020 ובנוסף להיות מדורגים 
בדרוג העולמי ב- 30.4.2020.

ספורטאי חייב שימלאו לו 18 שנים, 
בטרם יחלו התחרויות.

נולדו לפני 13.12.2005

1 גברים
1 נשים

1 נבחרת 
24 גברים

7 גברים
7 נשים

3 גברים 
3 נשים

10 גברים
10 נשים

86 גברים
86 נשים

סה"כ 172

6 נבחרות
144 גברים

193 גברים
193 נשים
סה"כ 386
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תנאי סף ישראלי קריטריון בינלאומי

1900 קווטות.
כל ספורטאי יוכל להשיג קווטה באחד משני המסלולים הבאים:

תוצאת סטנדרט במהלך תקופת הקריטריון האולימפי, כפי שמפורט בטבלה בעמוד 39
דרוג עולמי בהתאם לדרישת האירוע הספציפי.

מרתון – רק תוצאות במסלולים המדורגים A או B על 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.
10 המדורגים/ות  הראשונים באליפות העולם 2019 יקבלו קווטה ישירה.

5 המדורגים/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 A או B על 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.
תקופת הקריטריון

מרתון ו-50 ק"מ הליכה 1.1.19-31.5.2020
10 ק"מ, 20 ק"מ, קרב 7/קרב 10 1.1.2019-29.6.2020

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.

יחידים: 68 קווטות יחולקו 34 לספורטאיות 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: 48 קווטות יחולקו ל-16 זוגות נשים )32 ספורטאיות(, 16 זוגות גברים )32 ספורטאים(  ו- 16 זוגות מעורבים  )32 ספורטאים(  

בהתאם לדרוג העולמי בתאריך 30.4.2020.
בכל אירוע יהיה לפחות זוג מכל 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.

– 2 קווטות )2 נבחרות 48 ספורטאים( . קווטה אחת לנבחרת המדורגת גבוה ביותר מאסיה/ WBSC Premier12 אליפות העולם
אוקיאניה, קווטה 1 לנבחרת המדורגת גבוה ביותר מאמריקה.

תחרויות קריטריון יבשתיות - 2 קווטות )2 נבחרות 48 ספורטאים( . יתקיימו שתי תחרויות קריטריון יבשתיות, האחת משולבת של 
אירופה ואפריקה והשניה של האמריקות.

, יוכלו להתחרות בתחרויות אלו. WBSC Premier12 -רק נבחרות שלא השיגו קווטה דרך ה
הנבחרת המדורגת הכי גבוה בכל אחת מן התחרויות תזכה בקווטה.

תחרות הקריטריון הסופית מרץ/אפריל 2020 – קווטה אחת )נבחרת אחת 24 ספורטאים(  לנבחרת שתדורג ראשונה.
בתחרות זו יוכלו להתחרות רק 6 נבחרות: 

הנבחרות שדורגו במקומות השני והשלישי בתחרות הקריטריון של האמריקות.
הנבחרת שדורגה שניה בתחרות הקריטריון המשולבת של אירופה ואפריקה.

2 הנבחרות המדורגות ראשונות באליפות אסיה ושטרם השיגו קווטה.
הנבחרת המדורגת ראשונה באליפות אוקיאניה ושטרם השיגה קווטה.

הקווטות יקבעו על פי הדירוג האולימפי בתאריך 25.5.2020 ושיפורסם עד ה- 30.5.2020
252 קווטות יחולקו באופן ישיר:

 176 קווטות לגברים: 18 המדורגים ראשונים בדירוג האולימפי עולמי של ה - IJF. מקסימום ספורטאי אחד  למדינה בכל אחת 
מקטגוריות המשקל. 

 176 קווטות לנשים: 18 המדורגות ראשונות בדירוג האולימפי עולמי של ה - IJF. בכל אחת מקטגוריות המשקל, מקסימום 1 למדינה
 100 קווטות יבשתיות: מקסימום ספורטאי 1 למדינה. מקסימום 2 ספורטאים 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 אירופה 5-8
אליפות עולם 9-16
.A  קביעת תוצאה

מרתון – גברים 02:16:00, נשים 02:37:00

דרוג אולימפי אישי 21-35
דרוג אולימפי זוגות 9-16

אליפות אירופה 5-8
אליפות עולם 9-16

אליפות עולם 1-9 
אליפות אירופה 5-7 

1-3 בגרנד סלאם/מסטרס, 
זהב בגרנד פרי + 7  בגרנד סלאם/מסטרס
2-3 בגרנד פרי + 5 בגרנד סלאם/מסטרס
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גולף

גלישת גלים

האבקות

2 אירועים
משחק חבטות נשים וגברים

2 אירועים
שורטבורד נשים  גברים.

18 אירועים 
גברים - חופשי: עד 57 ק"ג  

57-65 ק"ג  65-74 ק"ג  74-86 
ק"ג  86-97 ק"ג  97-125 ק"ג, 

יווני-רומי: עד 60 ק"ג  60-67 ק"ג 
 67-77 ק"ג  77-87 ק"ג  87-97 

ק"ג  97-130 ק"ג
נשים - חופשי: עד 50 ק"ג  50-53 

ק"ג  53-57 ק"ג  57-62 ק"ג  
62-68 ק"ג  68-76 ק"ג

59 גברים
59 נשים

19 גברים
19 נשים

191 גברים
95 נשים

8 ספורטאים למדינה:
במידה ומדורגים 1-15 

בדרוג האולימפי של איגוד 
הגולף 2 גברים/2 נשים 

בהתאם לדרוג המגדר.
במידה ולא מדורגים 1-15 
בדרוג האולימפי של איגוד 

הגולף 4 גברים/4 נשים 
בהתאם לדרוג המגדר.

הקווטה אישית.
מקסימום 4 סירות 

למדינה, 2 נשים, 2 גברים. 
במידה ולא כל הקווטות 

ימולאו יתכן והמקסימום 
למדינה יעלה ל-3 

ספורטאים/ות. 

18 ספורטאים למדינה, 12 
גברים ו - 6 נשים.

ספורטאי/ת 1 לכל 
קטגוריית משקל 

הקווטה למדינה

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.

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 2019 ו-2020 של איגוד 
הגלישה העולמי.

  נולדו לפני/ב- 31.12.2001, 
ספורטאים ילידי 2002 יצטרכו 

להציג במהלך הבדיקה הרפואית 
והשקילה, אישור אפוטרופוס 

חוקי לגבי השתתפותם.
על הספורטאי להחזיק רישיון של 

האיגוד הלאומי ולהופיע במאגר 
הנתונים של איגוד ההאבקות 

.)UWW( העולמי

1 גבר
1 אישה 

1 גבר
1אישה

1 גבר
1 אישה

60 גברים 
60 נשים

סה"כ 120

20 גברים
20 נשים
סה"כ 40

192 גברים
96 נשים

סה"כ 288
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59 הקווטות יקבעו ע"פ הדירוג האולימפי בתאריך 22.6.2020 לגברים ו- 29.6.2020 לנשים:
מדורגים 1-15 ישיגו קווטה ישירה )עד 4 ספורטאים ועד 4 ספורטאיות למדינה(.

מדורגים 16-59 ישיגו קווטה ישירה )עד 2 ספורטאים ועד 2 ספורטאיות 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.

אליפויות הסבב של ליגת הגלישה העולמית בין מרץ לדצמבר 2019 - 8 המדורגות ראשונות, 10 המדורגים ראשונים.
משחקי העולם בגלישה 2020 - 6 המדורגות ראשונות, 4 המדורגים ראשונים.

קווטה יבשתית )למעט האמריקות( במשחקי העולם בגלישה 2019 – 4 המדורגות ראשונות, 4 המדורגים ראשונים.

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

שלב ראשון – 108 קווטות אליפות העולם 2019 
רק מתאבקים ממדינות שהשתתפו באליפויות היבשתיות לבוגרים בשנת 2019 )אפריקה, פאן-אמריקה, אסיה, אירופה, אוקיאניה( 

יוכלו לקחת חלק באליפות העולם עם אותו מספר מתאבקים בכל סגנון. 
6 הראשונים בכל 18 קטגוריות המשקל האולימפיות באליפות העולם 2019 יזכו מדינתם בקווטה אחת.

שלב שני – 144 קווטות תחרויות קריטריון אזוריות )36 אירופה, 36 אמריקה, 36 אסיה, 36 אפריקה/אוקיאניה(
רק מתאבקים ממדינות שהשתתפו באליפויות האזוריות בשנת 2020 יוכלו 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 2019 לא 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 – 36 קווטות, 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 בתחרות 
זו. 2 המדורגים בכל אחת מקטגוריות המשקל, יזכו מדינתם בקווטה אחת.

דרוג אבסולוטי IWF, נקודות עולמיות – 112 קווטות אישיות, 56 למגדר, יחולקו למדורגים ראשונים מכל מגדר.
דרוג אבסולוטי IWF, נקודות יבשתיות - 70 קווטות אישיות, 35 למגדר, יחולקו למדורגים ראשונים מכל מגדר ממדינה )אחד ליבשת( 

שטרם השיגה ייצוג.
מדינה מארחת – 6 קווטות למדינה, 3 קווטות לכל מגדר מובטחות למדינה המארחת.
ועדה משולשת – 8 קווטות אישיות, 4 למגדר, יחולקו בהתאם לעקרון האוניברסליות.

קווטות לאירוע מדליות של הדרוג אבסולוטי IWF, נקודות עולמיות – 8 קווטות אישיות, יחולקו למדורגים ראשונים.
קווטות לאירוע מדליות של הדרוג אבסולוטי IWF, נקודות 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.

LPGA 31-50 בדרוג העולמי של
5-8 באליפות אירופה
9-16 באליפות עולם
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14 אירועיםהרמת משקולות
גברים - עד 61 ק"ג  עד 67 ק"ג  

עד 73 ק"ג  עד 81 ק"ג  עד 96 ק"ג 
 עד 109 ק"ג  109 + ק"ג

נשים - עד 49 ק"ג  עד 55 ק"ג  עד 
59 ק"ג  עד 64 ק"ג  עד 76 ק"ג  

עד 87 ק"ג  87 + ק"ג

98 גברים
98 נשים

 ,IWF דרוג אבסולוטי
נקודות עולמיות – 
מקסימום 4 נשים 

ו- 4 גברים, מקסימום 
ספורטאי אחד לאירוע.

 ,IWF דרוג אבסולוטי
נקודות יבשתיות ומדינה 

מארחת – מקסימום 
3 נשים ו- 3 גברים, 

מקסימום ספורטאי אחד 
לאירוע.

קווטה דרך הדרוג 
 IWF -האבסולוטי של ה
עולמי/יבשתי , או דרך 

הועדה המשולשת הינה 
קווטה אישית.

קווטה למדינה מארחת 
הינה קווטה למדינה.

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 

.IWF-הבינלאומי ושל ה
קווטות דרך הדרוג העולמי:

השתתפות בלפחות 6 מתחרויות 
הקריטריון. השתתפות בלפחות 2 

תחרויות בכל אחת מהתקופות 
 1.11.208-30.4.2019 )1(

 1.5.2019-31.10.2019 )2(
 .1.11.2019-30.4.2020 )3(

השתתפות בשתי תחרויות ברמת 
זהב, או תחרות ברמת זהב ותחרות 

ברמת כסף. 
קווטות דרך הועדה המשולשת:
השתתפות בלפחות 2 תחרויות 

קריטריון, אחת מהן לפחות בדרגת 
כסף.

מספר זכאים למדינה:
כל מדינה זכאית לקווטה אחת 
למגדר, בכפוף לכללי הסימום.

איגודים לאומיים שצברו 10-20 
הפרות רשומות של כללי הסימום, 

בתקופה שבין משחקי הקיץ 
האולימפיים 2008 ועד תום משחקי 

טוקיו 2020, יהיו רשאיות לעוד 2 
קווטות למגדר, סך הכל 3 קווטות 

למגדר.
איגודים לאומיים שצברו פחות 

מ- 10 הפרות רשומות של כללי 
הסימום, בתקופה שבין משחקי 

הקיץ האולימפיים 2008 ועד תום 
משחקי טוקיו 2020, יהיו רשאיות 
לעוד 3 קווטות למגדר, סך הכל 4 

קווטות למגדר.
במידה ויצברו 3 הפרות רשומות של 

כללי הסימום, בתקופת הקריטריון 
האולימפי למשחקי טוקיו 2020, 

עלולות להינקט אחת, או שתי 
הסנקציות הבאות: )1( שלילת 

הקווטות של המדינה )2( השהיית 
האיגוד האולימפי הלאומי/האיגוד 

הלאומי ממשחקי טוקיו, אם 
הספורטאים עדיין יורשו להתחרות 
בתחרויות הקריטריון, הם לא יוכלו 

לצבור נקודות לדרוג האולימפי.
תחרויות מזכות קווטה:

רמת זהב - אליפות עולם, אליפות 
עולם לנוער, אליפות יבשתיות, 

אליפויות יבשתיות לנוער
רמת כסף - תחרויות רשמיות של 

ה- IWF, משחקים יבשתיים, בכפוף 
.IWF -ללוח השנה של ה

רמת ארד - שאר התחרויות 
הבינלאומיות, אליפויות, גביעים וכו'.

98 גברים
98 נשים

סה"כ 196



19טוקיו 2020

תנאי סף ישראלי קריטריון בינלאומי

דרוג אבסולוטי IWF, נקודות עולמיות – 112 קווטות אישיות, 56 למגדר, יחולקו למדורגים ראשונים מכל מגדר.
דרוג אבסולוטי IWF, נקודות יבשתיות - 70 קווטות אישיות, 35 למגדר, יחולקו למדורגים ראשונים מכל מגדר ממדינה )אחד ליבשת( 

שטרם השיגה ייצוג.
מדינה מארחת – 6 קווטות למדינה, 3 קווטות לכל מגדר מובטחות למדינה המארחת.
ועדה משולשת – 8 קווטות אישיות, 4 למגדר, יחולקו בהתאם לעקרון האוניברסליות.

קווטות לאירוע מדליות של הדרוג אבסולוטי IWF, נקודות עולמיות – 8 קווטות אישיות, יחולקו למדורגים ראשונים.
קווטות לאירוע מדליות של הדרוג אבסולוטי IWF, נקודות 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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התעמלות 
אומנותית

התעמלות 
מכשירים

2 אירועים
נשים בלבד  קרב רב וקבוצתי.

14 אירועים
גברים - קבוצתי  קרב רב אישי 
 תרגילי קרקע  סוס סמוכות  

טבעות  סוס קפיצות  מקבילים 
 מתח

נשים - קבוצתי  קרב רב אישי 
 תרגילי קרקע  סוס קפיצות  

מקבילים מדורגים  קורה

24 נשים 
אישי

65 נשים 
 13(

נבחרות(

96 גברים
96 נשים

מקסימום 7 ספורטאיות 
למדינה, מקסימום 5 
ספורטאיות לקבוצתי 

ושתי ספורטאיות לאישי.
הקווטה למדינה לתחרות 

הקבוצתית
הקווטה למדינה למי 

שהשיגה את הקווטה 
באליפות העולם 2019. 

וכך גם קווטה שניה 
שתושג בגביעי העולם 

במהלך 2020.
הקווטה אישית לכל שאר 

הקריטריונים.
מקסימום 12 ספורטאים 

למדינה:
גברים – מקסימום נבחרת 

אחת של 4 ספורטאים 
ובנוסף מקסימום 2 

ספורטאים שאינם חלק 
מהתחרות הקבוצתית. 

נשים - מקסימום נבחרת 
אחת של 4 ספורטאיות 

ובנוסף מקסימום 2 
ספורטאיות שאינן חלק 
מהתחרות הקבוצתית. 

סוגי הקווטה
נבחרות ועוד שני 

ספורטאים  - הקווטות 
למדינה, למעט הקווטות 

שיחולקו למכשירים 
בודדים בסדרת גביעי 

העולם, קווטות אלו יהיו 
אישיות.

ספורטאים שאינם חלק 
מנבחרת – הקווטות 

שמיות, למעט קווטות 
שיושגו בקרב רב בסדרת 

גביעי העולם, קווטות אלו 
יהיו למדינה.

נולדו לפני/ב- 31.12.2004.  
צריכות להיות בעלות רישיון   

 FIG בתוקף של
במשחקי טוקיו 2020 יוכלו   

להשתתף רק נבחרות, אשר 
השתתפו באליפות עולם ב- 

2018/ באליפות עולם ב- 2019/ 
אליפויות יבשתיות 2020.

במשחקי טוקיו 2020 יוכלו   
להשתתף רק מתעמלות, אשר 

השתתפו באליפות עולם ב- 
2019/ בגביעי העולם 2020/ 

אליפויות יבשתיות 2020.

גברים ילידי 31 דצמבר 2002 או 
לפני.

נשים ילידות 31 דצמבר 2004 או 
לפני.

כל הספורטאים חייבים להיות בעלי  
.FIG רישיון בתוקף של

נבחרות – חייבות להשתתף 
באליפות העולם 2018, או 2019.

1 אישה
1 נבחרת )5 
ספורטאיות(

1 גבר
1 אישה

1 אישה

1 גבר
1 אישה

26 נשים 
אישי

70 נשים 
קבוצתי

סה"כ 96

98 גברים
98 נשים 

סה"כ 196

14 אירועים חתירה
גברים - סירת יחיד )1X(  זוג 

)2-(  סירה זוגית )2X(  רביעיה 
)4-(  סירה לרביעיה )4X(  שמיניה 

)2X( סירה זוגית משקל קל  )+8(
נשים - סירת יחיד )1X(  זוג )2-( 

 סירה זוגית )2X(  רביעיה )4-(  
סירה לרביעיה )4X(  שמיניה )8+(  

)2X( סירה זוגית משקל קל 

260 נשים
260 גברים

ההגאים 
נכללים 

בקווטות, 
אך מגדר 

ההגאי לא 
מחייב, כך 

שסירת 
גברים 
יכולה 

להיות עם 
הגאית 
ולהיפך.

48 קווטות למדינה, 24 
נשים ו- 24 גברים )סירה 

לאירוע(.
הקווטה היא למדינה.

1 גבר
1 אישה

2 גברים 
2 נשים

263 גברים
263 נשים
סה"כ 526
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קריטריון אישי
אליפות העולם 2019 – 16 קווטות למדורגות ראשונות בקרב רב, מקסימום 2 מתעמלות למדינה )קווטה למדינה(, קווטות שלא נוצלו 

על ידי 16 המדורגות ראשונות יחולקו למדורגת הבאה עם הדרוג הגבוה ביותר וכך הלאה.
גביעי העולם, אפריל 2020 – 3 קווטות ניתנות לספורטאיות למדורגות הגבוה ביותר בדרוג האולימפי של סדרת גביעי העולם אפריל, 

2020, מקסימום מתעמלת למדינה. קווטות למדינות שכבר השיגו קווטה דרך אליפות העולם 2019 ייחשבו קווטה למדינה, קווטות 
אשר מהוות קווטות ראשונות למדינה יחשבו קווטות אישיות.

אליפויות יבשתיות – 5 קווטות אישיות, לספורטאיות המדורגות הגבוה ביותר מאותה יבשת שטרם השיגו קריטריון.
קריטריון קבוצתי

אליפות העולם 2018 – 3 הנבחרות המדורגות ראשונות )15 מתעמלות( ישיגו קווטה למדינה. 
אליפות העולם 2019 – 5 הנבחרות המדורגות בדרוג הגבוה ביותר )25 מתעמלות(, שטרם השיגו קווטה.

אליפויות יבשתיות מאי 2020 – 5 הנבחרות, נבחרת אחת בכל אליפות יבשתית )25 מתעמלות(, המדורגות בדרוג הגבוה ביותר שטרם 
השיגו קווטה.

אליפות אירופה 5-10 
אליפות עולם 9-12

גביע עולם אישי 1-3, או פעמיים 1-8

אליפות אירופה 5-8.
אליפות עולם 9-12.

גביעי העולם1-3 /פעמיים 1-8 בקרב רב/ פעמיים 
1-6 במכשיר בודד

קריטריון לתחרות הקבוצתית
אליפות העולם 2018 – 3 הנבחרות המדורגות ראשונות, 24 מתעמלים )12 נשים, 12 גברים(, ישיגו קווטה.

אליפות העולם 2019 – רק 24 הנבחרות המדורגות ראשונות מאליפות העולם 2018 יוכלו להתחרות בתחרות זו. 
9 הנבחרות המדורגות ראשונות לפי דרוג המוקדמות, ושטרם השיגו קווטה, 72 מתעמלים )36 נשים, 36 גברים(, ישיגו קווטה.

קריטריון לתחרות אישית
מתעמל/ת יוכלו לקבל רק קווטה אחת למדינה, אלא אם השיגו קווטה עם נבחרת במהלך אליפויות העולם 2018/2019, אז יוכלו 

לקבל קווטה נוספת למדינה דרך סדרת גביעי העולם בקרב רב.
אליפות העולם 2019, קרב רב – 20 קווטות אישיות לנשים ו – 12 לגברים, יחולקו למדורגים בדרוג הגבוה ביותר במקודמות הקרב רב, 

מקסימום קווטה אישית אחת למדינה. מתעמלים ממדינות שהשיגו קווטה דרך המסלול הקבוצתי, אינם יכולים להשיג קווטה אישית 
בתחרות זו. בקרב רב בתחרות זו יוכלו להשתתף רק מתעמלים כחלק מנבחרת שעמדה בדרישות להשתתף בתחרות זו, או מקסימום 3 

מתעמלים בודדים ממדינה שאינה מיוצגת על ידי נבחרת.
אליפות העולם 2019, מכשיר בודד – 12 קווטות לנשים ו – 18 לגברים יחולקו לשלושה מדורגים בדרוג הגבוה ביותר בגמר כל מכשיר 
בודד, מקסימום שלוש קווטות אישיות למדינה לכלל המכשירים הבודדים. קווטות אלו יחולקו רק למתעמלים שטרם השיגו קווטה על 

פי הקריטריונים הקודמים. במשחקי טוקיו 2020, מתעמלים אלו יוכלו להתחרות במוקדמות של כל המכשירים הבודדים.
גביעי העולם 2018/2019 וגביעי העולם 2019/2020 במכשירים בודדים - 4 קווטות אישיות לנשים ו – 6 לגברים יחולקו למדורגים 

ראשונים בכל מכשיר על פי הדרוג האולימפי, המבוסס על שלוש התוצאות הגבוהות ביותר של כל מתעמל/ת בכל מכשיר בגביעי 
העולם בתקופה זו. מקסימום מתעמל/ת אחת למדינה בכל מכשיר, כאשר בתחרויות אלו יוכלו להתחרות רק שני מתעמלים/ות מדינה 

בכל מכשיר. קווטות אלו יחולקו רק למתעמלים שטרם השיגו קווטה על פי הקריטריונים הקודמים. במשחקי טוקיו 2020, מתעמלים 
אלו יוכלו להתחרות במוקדמות של כל המכשירים הבודדים.

גביעי העולם 2020 בקרב רב - 3 קווטות למדינה לנשים ו – 3 לגברים יחולקו למדורגים ראשונים בכל מכשיר על פי הדרוג האולימפי, 
המבוסס על התוצאות של כל מתעמל/ת בקרב רב בגביעי העולם בתקופה זו. מקסימום קווטה אחת למדינה. קווטות אלו יחולקו רק 

למתעמלים שטרם השיגו קווטה על פי הקריטריונים הקודמים. 
אליפויות יבשתיות, מאי 2020 - 9 קווטות לנשים ו – 9 לגברים יחולקו למדורגים ראשונים בגמר הקרב רב היבשתי, מקסימום קווטה 
אחת למדינה. הקווטות אישיות, למעט מקרה בו המדינה כבר עמדה בקריטריון הקבוצתי, אז הקווטה תהיה למדינה. חלוקת הקווטות 

לפי יבשות: 2 אירופה, 2 פאן אמריקה, 2 אסיה, 2 אפריקה, 1 אוקיאניה.
באליפויות היבשתיות ספורטאי שהתחרה במסגרת נבחרת ועמד איתה בקריטריון דרך אליפויות העולם לא יוכל לקבל קווטה נוספת. 

באותו אופן, מדינה שעמדה בקריטריון הקבוצתי באליפויות העולם והשיגה עוד 2 קווטות אישיות במכשירים בודדים בגביעי העולם, לא 
תוכל לקבל עוד קווטה באליפויות היבשתיות.

למדינות שכבר עמדו בקריטריון הנבחרתי ואפילו בקווטה אישית נוספת, תינתן אפשרות לקבל קווטה למדינה, אך ורק במידה 
והספורטאי המדובר לא היה חלק מהנבחרת שזכתה בקווטה.

הקווטות שיחולקו באליפויות היבשתיות יבטיחו את הייצוג היבשתי.
אליפות העולם 2019

סירת יחיד )1X( -  9 נשים, 9 גברים  זוג )2-( - 11 נשים, 11 גברים  סירה זוגית )2X( – 11 נשים, 11 גברים  רביעיה )4-( – 8 נשים, 
8 גברים  סירה לרביעיה )4X( – 8 נשים, 8 גברים  שמיניה )8+( – 3 נשים , 5 גברים  סירה זוגית משקל קל )2X( – 7 נשים, 7 גברים

קריטריון יבשתי סירת יחיד
אסיה-אוקיאניה, אפריקה, אמריקה – 5 נשים, 5 גברים מכל יבשת  אירופה – 3 נשים, 3 גברים.

)2X( קריטריון יבשתי סירה זוגית משקל קל
אסיה-אוקיאניה, אמריקה – 3 נשים, 3 גברים מכל יבשת  אפריקה – אישה 1, גבר 1  אירופה – 2 נשים, 2 גברים

תחרות קריטריון אחרונה
בכל אחד מהאירועים – 2 נשים, 2 גברים

סה"כ קווטות לאירוע
 - )2X(  26 נשים, 26 גברים, 13 סירות לכל מגדר  סירה זוגית - )-1( - 29 נשים, 29 גברים, 29 סירות לכל מגדר  זוג )2X( סירת יחיד
26 נשים, 26 גברים, 13 סירות לכל מגדר  רביעייה )4-( - 40 נשים, 40 גברים, 10 סירות לכל מגדר  סירה לרביעייה )4X( - 40 נשים, 
40 גברים, 10 סירות לכל מגדר  שמיניה )8+( - 63 נשים, 63 גברים, 7 סירות לכל מגדר  סירה זוגית משקל קל )2X( - 36 נשים, 36 

גברים, 18 סירות לכל מגדר
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זכאותקווטה למדינהקווטהאירועיםענף
סה"כועדה משולשתמדינה מארחתקריטריון

3 אירועים טריאתלון
נשים אישי  גברים אישי  מעורב

51 גברים
51 נשים

מקסימום 6 ספורטאים 
למדינה, 3 נשים ו- 3 

גברים.
מדינות שלפחות שלושה 

ספורטאים שלהן מדורגים 
בין 30 הספורטאים 

 ITU -הראשונים בדרוג ה
המקסימום 3 נשים ו- 3 

גברים.
שאר המדינות מקסימום 

2 נשים ו- 2 גברים.
הקווטה למדינה.

על הספורטאים לעמוד בלפחות 
אחת מן הדרישות הבאות עד ה- 

:11.5.2020
דרוג 1-140 בדרוג האולימפי האישי 

.ITU -של ה
דרוג 1-140 בדרוג האולימפי 

.ITU -המעורב של ה
השגת קווטה בתחרויות הקריטריון 

האולימפי היבשתיות
השגת קווטה בתחרויות הקריטריון 
האולימפי העולמיות לשנת 2019.

דרוג 1-140 בדרוג הקריטריונים 
האולימפיים.

2 גברים
2 נשים

2 גברים
2 נשים

8 אירועיםטאקוונדו
גברים - עד 58 ק"ג  עד 68 ק"ג  

עד 80 ק"ג  80 + ק"ג
נשים - עד 49 ק"ג  עד 57 ק"ג  עד 

67 ק"ג  67 + ק"ג

60 גברים
60 נשים

מקסימום 8 ספורטאים, 4 
נשים ו-4 גברים, ספורטאי 

אחד לאירוע.
דרוג העולמי האולימפי, 
או סדרת הגרנד סלאם 
העולמית: 8 ספורטאים 

למדינה, 4 נשים ו - 4 
גברים, ספורטאי/ת 1 לכל 

קטגוריית משקל.
תחרויות הקריטריון 

היבשתית: 4 ספורטאים 
למדינה, 2 נשים ו-2 

גברים, ספורטאי/ת 1 לכל 
קטגוריית משקל.

הקווטה למדינה, אם 
הקווטה היא דרך הדרוג 

האולימפי העולמי, 
המדינה יכולה להכניס רק 

ספורטאי שהינו מדורג 
בעשרים הראשונים 

בדרוג, בין התאריכים 
.12.2019-06.2020

גיל 17 לפחות, נולדו ב/לפני 
.31.12.2003

להיות בעלי תעודת דאן קוקיוון.
להחזיק רישיון ספורטאי של איגוד 

הטאקוונדו העולמי.
עבור הזמנה של הועדה המשולשת, 

או של המדינה המארחת, על 
הספורטאי לעמוד באחת הדרישות 

הבאות:
זוכה במדליה באחת מתחרויות 
האיגוד העולמי בין מאי 2018 

לאפריל 2020.
מדורג 20 ומעלה לפחות פעם 

אחת בדרוג העולמי בין מאי 2018 
לאפריל 2020.

להגיע לפחות לשלב 1/16 באליפות 
העולם 2019.

להגיע לפחות לרבע גמר באליפויות 
היבשתיות בין מאי 2018 לאפריל 

.2020
זוכה אליפות לאומית בין מאי 2018 

לאפריל 2020.

2 גברים
2 נשים

2 גברים
2 נשים

64 גברים
64 נשים

סה"כ 128

2 אירועיםטיפוס ספורטיבי
משולב )בולדרינג, הובלה, ספיד(

נשים  גברים.

18 גברים
18 נשים

מקסימום קווטה למדינה 
2 נשים ו- 2 גברים, 

מקסימום 2 ספורטאים 
באירוע.

הקווטה אישית.

על הספורטאי להחזיק בתאריך 
6.6.20, רישיון של איגוד העולמי 

)IFSC(, על הרישיון להיות בתוקף 
לשנה האולימפית.

אסור לספורטאי להיות מורחק 
מכל סיבה שהיא מאף תחרות 

של האיגוד העולמי במהלך השנה 
האולימפית.

על הספורטאי להתחרות לפחות 
בתחרות אחת מתחרויות הקריטריון 

האולימפי.

1 גבר
1 אישה

1 גבר
1 אישה

20 גברים
20 נשים
סה"כ 40

55 גברים
55 נשים

סה"כ 110
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תנאי סף ישראלי קריטריון בינלאומי

כל הספורטאים שעומדים בקריטריון זכאים להתחרות במקצה היחידים ובמקצה המעורב.
קריטריון מעורב:

דרוג אולימפי מעורב של ITU, 31.3.2020 - 14 קווטות ל-7 הנבחרות המדורגות הכי גבוה בדרוג האולימפי המעורב. 2 קווטות למגדר 
למדינה.

תחרות הקריטריון האולימפי במקצה מעורב 1.4-11.5.2020 - 6 קווטות יחולקו ל-3 המקומות הראשונים שטרם השיגו את 
הקריטריון. 2 קווטות למגדר למדינה. בתחרות זו יוכלו להתחרות רק נבחרות שלא השיגו את הקריטריון דרך הדרוג האולימפי. אם 

למדינה שזכתה בקווטה יש פחות משני ספורטאים למגדר, הקווטה תעבור למדינה הבאה בדרוג. אם עדיין לא ניתן למלא את הקווטה, 
הקווטה תעבור למדינה עם הספורטאי הבא בדרוג האולימפי האישי.

קריטריון אישי:
דרוג אולימפי אישי של ITU, 11.5.2018-11.5.2020 -  26 קווטות למגדר למדורגים הכי גבוה בדרוג האולימפי האישי שיפורסם 

ב-11.5.2020. קווטה אחת למגדר למדינה. שני הספורטאים המדורגים גבוה ביותר ממדינות שהשיגו קווטה דרך המסלולים הקודמים 
לא יילקחו בחשבון בחלוקת קווטות אלו.

דרוג אישי עולמי של ה- ITU, 11.5.2020 וייצוג יבשתי – המדינה המדורגת גבוה ביותר ושטרם השיגה קווטה תקבל קווטה אחת למגדר 
לפי סדר היבשות הבא: אפריקה, אמריקה, אסיה, אירופה, אוקיאניה.

במידה ולא תהיה מדינה מתאימה לפי הייצוג היבשתי, הקווטה תעבור לספורטאי המדורג גבוה ביותר בדרוג האולימפי האישי, ללא 
התחשבות ביבשת.

אישי
אליפות אירופה 5-10

אליפות עולם 9-16
ITU 26-50 -דרוג אולימפי אישי של ה

מעורב
אליפות אירופה 5-8
אליפות עולם 9-12

דרוג העולמי האולימפי וסדרת הגרנד סלאם העולמית:
48 קווטות יחולקו דרך מסלול זה, 24 לנשים ו- 24 לגברים. מדינה יכולה להשיג מקסימום 8 קווטות דרך מסלול זה, 4 נשים ו- 4 גברים. 

דרוג העולמי האולימפי - 40 קווטות, 20 לנשים ו- 20 לגברים יחולקו בהתאם לדירוג העולמי של WT, סך הכל 5 ספורטאים בכל 
אירוע, מקסימום ספורטאי אחד לאירוע למדינה. 

סדרת הגרנד סלאם העולמית – 8 קווטות, 4 לנשים ו- 4 לגברים יחולקו למדורגים הכי גבוה בדירוג בתום סדרת הגרנד סלאם 
העולמית של WT בינואר 2020, מקסימום ספורטאי אחד לאירוע למדינה.

אליפויות יבשתיות:
72 קווטות יחולקו בחמש האליפויות היבשתיות, 36 לנשים ו- 36 לגברים. בתחרויות אלו יוכלו להשתתף רק מדינות שהשיגו פחות 

משתי קווטות למגדר במסלול הקודם. 
אירופה/אפריקה/אסיה/אמריקה, 16 קווטות ובנוסף 2 ספורטאים/ות בכל קטגוריה.

אוקיאניה, 8 קווטות ובנוסף  ספורטאי/ת בכל קטגוריה.

אליפות אירופה* 5-8 
אליפות עולם 9-16 

1-3 בגרנד סלאם/גרנד פרי
* כולל אליפות אירופה אולימפית

אליפות העולם 2019 - 7 קווטות לנשים  ו- 7 קווטות לגברים למדורגים ראשונים.
תחרות קריטריון בטולוז, 28.11-1.12.2019 – 6 קווטות לנשים  ו- 6 קווטות לגברים למדורגים ראשונים. רק 20 המדורגים הראשונים 

בדירוג גביע העולם, שטרם השיגו קווטה יוכלו להשתתף בתחרות זו. 
אליפויות יבשתיות 2020 – קווטה אחת לנשים וקווטות אחת לגברים למדורגים ראשונים בכל אחת מהתחרויות היבשתיות, סך הכל 5 

קווטות לכל מגדר, לספורטאים שטרם השיגו קווטה.
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סיוף

קיאקים

12 אירועים
גברים - אישי רומח  אישי דקר  

אישי חרב  קבוצתי חרב  קבוצתי 
רומח  קבוצתי דקר

נשים - אישי רומח  אישי דקר  
אישי חרב  קבוצתי חרב  קבוצתי 

רומח  קבוצתי דקר

12 אירועים
 )K1( גברים - 200 מטר קייאק יחיד

  )K1( 1000 מטר קייאק יחיד 
 1000  )K2( 1000 מטר קייאק זוגי
 1000  )K4( מטר קייאק לארבעה
מטר קאנו יחיד )C1(  1000 מטר 

)C2( קאנו זוגי
 )K1( נשים - 200 מטר קייאק יחיד
 500  )K1( 500 מטר קייאק יחיד 

מטר קייאק זוגי )K2(  500 מטר 
קייאק לארבעה )K4(  200 מטר 

קאנו יחיד )C1(   500 מטר קאנו 
)C2( זוגי

102 גברים
102 נשים

121 גברים
121 נשים

מקסימום קווטה למדינה 
9 נשים ו- 9 גברים, 

הקווטה היא לכל אירוע 
אישי ולכל אירוע קבוצתי.

נבחרת אחת בת 3 
ספורטאים לכל אירוע 
קבוצתי, ספורטאי/ת 

באירוע אישי במידה ולא 
הושגה קווטה על ידי 

הנבחרת.
אירועים אישיים – בכל 
נשק כ-34 ספורטאים, 

כתלות בחלוקת הקווטות 
של המדינה המארחת 

בכל אירוע.
אירועים קבוצתיים – 8 
נבחרות בכל אירוע דרך 

הקריטריון ואפשרות 
לנבחרת נוספת של 

המדינה המארחת.
קווטות אישיות – 60 

קווטות לאירועים 
האישיים יחולקו 

לספורטאים שלא השיגו 
את הקריטריון דרך 

הקריטריון הקבוצתי.
קווטות למדינה – 144 
קווטות לכל האירועים 
הקבוצתיים, לנבחרות 

בנות 3 ספורטאים/ות. 
הספורטאים שהשיגו את 

הקריטריון דרך הקווטה 
הקבוצתית ישתתפו 

באירוע האישי בהתאמה.
18 קווטות למדינה )סירה 

לאירוע(:
12 קווטות קיאקים )6 

נשים, 6 גברים(.
6 קווטות קאנו )3 נשים, 

3 גברים(.
הקווטה היא למדינה.

המדינה מחויבת לקחת 
חלק באירוע בו קיבלה את 

הקווטה.
ספורטאי/ת שישתתפו 

במשחקי טוקיו 2020 
יוכלו להשתתף ביותר 

מאירוע אחד.

8 גברים/נשים

2 גברים
2 נשים

סה"כ 212

סה"כ 248 חובת השתתפות המדינה בלפחות 2 גברים/נשים
מקצוע אולימפי אחד באליפות 

העולם 2019.
על מנת להיות זכאים לקווטת 

הועדה המשולשת, על הספורטאים 
להתחרות בלפחות באחת 

מתחרויות הקריטריון האולימפי.
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קריטריון קבוצתי
144 קווטות למדינה ל- 48 נבחרות בנות 3 ספורטאים/ות, 8 נבחרות לכל אחד מ-6 האירועים הקבוצתיים. הקווטות יחולקו על פי 
הדרוג העולמי לנבחרות של איגוד הסיוף העולמי, שיפורסם ב- 4.4.20, על סמך נקודות שנצברו בגביעי העולם לנבחרות, אליפויות 

יבשתיות לנבחרות ובאליפות העולם לנבחרות בין 3.4.19-4.4.20.
4 הנבחרות המדורגות ראשונות בדרוג העולמי 

הנבחרת המדורגת בדרוג הגבוה ביותר מארבעת האזורים )אפריקה, אמריקה, אסיה-אוקיאניה, אירופה(, כל זאת במידה והנבחרות 
הללו מדורגות 5-16 בדרוג העולמי. אם אין נציגות אזורית במיקום 5-16 בדרוג העולמי, הקווטה תועבר לנבחרת המדורגת הגבוה 

ביותר, שטרם השיגה את הקווטה.
קריטריון אישי

60 קווטות אישיות 10 ספורטאים/ות, לכל אחד מ-6 האירועים האישיים, לספורטאים שלא השיגו קווטה דרך הקריטריון הקבוצתי. 
36 קווטות אישיות )6 קווטות לכל אירוע אישי( יחולקו על פי הדרוג העולמי האישי המותאם )AOR( של איגוד הסיוף העולמי, 

שיפורסם ב- 4.4.20 על סמך נקודות שנצברו בתחרויות הגרנד פרי, גביעי העולם, תחרויות סטלייט, אליפויות יבשתיות ובאליפות 
העולם בין 3.4.19-4.4.20.

הדרוג העולמי האישי המותאם )AOR( של איגוד הסיוף העולמי הוא הדרוג העולמי, לאחר שהחסירו ממנו את כל הספורטאים שהשיגו 
קווטה דרך הקריטריון הקבוצתי והשאירו רק את הספורטאים עם הדרוג הכי גבוה למדינה, לאזור ולנשק. 6 הספורטאים/ות המדורגים 

בדרוג המותאם לפי מפתח האזורים ולכל נשק, ישיגו את הקווטה ישירות )1 אפריקה, 1 אמריקה, 2 אסיה-אוקיאניה, 2 אירופה(. 
24 קווטות אישיות )4 קווטות לכל אירוע אישי( יחולקו למדורגים בדרוג הגבוה ביותר בתחרויות הקריטריון האזוריות, רק קווטה אחת 
למדינה )1 אפריקה, 1 אמריקה, 1 אסיה-אוקיאניה, 1 אירופה(. רק למדינות שטרם השיגו את הקריטריון דרך הקריטריון הקבוצתי או 

דרך הדרוג העולמי המותאם.

אליפות העולם 2019  
)K1( 5 קווטות יחולקו לאירוע 200 מטר קיאק יחיד

5 קווטות יחולקו לאירוע 1000 מטר קיאק יחיד )K1( ועוד קווטה למדינה המארחת.
גביע העולם 2 בשנת 2020  

קווטה אחת תחולק לכל אירוע.
תחרויות יבשתיות  

.)K1( 2 קווטות אירופאיות יחולקו לאירוע 200 מטר קיאק יחיד
.)K1( 2 קווטות אירופאיות יחולקו לאירוע 1000 מטר קיאק יחיד

לתחרויות היבשתיות יוכלו להשתתף מדינות שטרם עמדו בקריטריון. על מנת, שאירוע בתחרויות היבשתיות, יזכה את המתחרים 
בקווטה חובת השתתפות של לפחות משלוש מדינות באירוע.

אליפות אירופה 5-8
אליפות עולם 9-16

1-3 באחת מחמש תחרויות גביע העולם בהם 
מתקיימת גם תחרות קבוצתית

 ZONE מקום 1 בתחרות

אליפות אירופה 5-8.
אליפות עולם 9-12.

גביע העולם 1-4 בתנאי שהמיקום הסופי מהווה 
2/3 עליון מסך משתתפי התחרות.
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15 אירועיםקליעה
  )AR60( גברים - 10 מ' רובה אויר
  )FR3X40( 50 מ' רובה 3 מצבים 

   )AR60( 10 מ' אקדח אויר 
  )RFP( 25 מ' אקדח ספורט

SKEET )SK 125(  TRAP )TR 125(
  )AR60W( נשים - 10 מ' רובה אויר

  )R3X40( 50 מ' רובה 3 מצבים 
10 מ' אקדח אויר )AP60W(  25 מ' 

  TRAP )TR 125W(  )FP( אקדח
 SKEET )SK 125W(

נבחרות מעורבות - 10 מ' רובה 
  )ARMIX( אויר נבחרת מעורבת

10 מ' אקדח אויר נבחרת מעורבת 
)TRAP  )APMIX נבחרת מעורבת 

)TRMIX(

150 גברים
150 נשים
6 נבחרות 
מעורבות 

גברים
6 נבחרות 
מעורבות 

נשים

הקווטה למדינה, פרט 
לקווטות שניתנות בעקבות 
הדרוג האישי העולמי שהן 

קווטות אישיות. 
קווטות אישיות - 12 

קווטות נשים ו- 12 קווטות 
לגברים למדינה, מקסימום 
2 ספורטאים לאירוע, לפי 
הדרוג העולמי 31.5.20 . 
לספורטאים שלא השיגו 

קווטה דרך תחרויות 
הקריטריון הרשמיות.

קווטות קבוצתיות - 6 
קווטות לאירועים 

המעורבים למדינה )3 
נשים ו- 3 גברים(. קווטה 

אחת לשני ספורטאים 
)אישה אחת וגבר אחד( 

לאירוע מעורב; מדינה 
יכולה לשתף מקסימום 
שתי נבחרות )2 נשים 

ו- 2 גברים( בכל אירוע 
מעורב על ידי שימוש ב- 

Double Starters.

דרוג אישי
6 גברים 6 נשים

180 גברים
180 נשים
סה"כ 360

12 גברים 
12 נשים

 Minimal Qualification השגת
MQS( score(באליפות העולם, 

גביעי העולם, אליפויות יבשתיות, 
משחקים יבשתיים ובתחרויות 

הקריטריון האולימפי, במקצועות 
האולימפיים. כל ספורטאי שעומד 

בדרישות לאירוע מעורב, חייב 
לעמוד בדרישות ה- MQS באירוע 

האישי המקביל.

2 אירועים רכיבה קפיצות
מעורבים נשים וגברים יחידים 

וקבוצתי.

72 גברים 
ונשים

מקסימום נבחרת אחת, 3 
ספורטאים למדינה.

הקווטה למדינה.

75 גברים 
ונשים

רוכבים: נולדו ב/לפני 31.12.2002 3 גברים/נשים
)בני 18 ומעלה(

סוסים: נולדו ב/לפני 31.12.2011 
)בני 9 ומעלה(

על כל הרוכבים והסוסים להשיג 
 Minimum ,את דרישות המינימום

 ,)MER( Eligibility Requirements

בתחרויות הנבחרות של ה- FEI בין 
התאריכים 1.1.2019-1.6.2020

5 אירועיםקשתות
יחידים )נשים/גברים(
נבחרת )נשים/גברים(

נבחרת מעורבת.

59 גברים
59 נשים

מקסימום 6 ספורטאים 
למדינה, מקסימום 

נבחרת אחת של 3 גברים 
ומקסימום גבר אחד אם 

מתחרים רק ביחידים, 
המקסימום זהה לנשים.

הקווטה למדינה.

3 גברים
3 נשים

64 גברים
64 נשים

סה"כ 128

2 גברים 
2 נשים

השגת קריטריון ניקוד מינימלי 
)MQS( בתחרויות בין היום הראשון 

של אליפות העולם 2019 ועד 
התחרות הרשמית האחרונה של 

איגוד הקשתות העולמי.
ניקוד מינימלי לנשים 70 מטר 

כ-605 נקודות
ניקוד מינימלי לגברים 70 מטר 

כ-650 נקודות
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באליפות העולם 2018 בתחרויות הקבוצתיות כל מדינה רשאית לרשום 2 נבחרות לכל אירוע מעורב, אך זכאית לקווטה אחת בלבד אם 
עמדה בקריטריונים.

על מנת לקבל קווטה, על התוצאה של הספורטאי בתחרות חייבת להיות שווה, או גבוהה יותר מה- MQS  הנדרש לאירוע זה.
ספורטאי יכול להשיג קווטה אחת בלבד למדינה לאירוע, מעבר לכך הספורטאי גם יכול לקחת חלק בקווטה של הנבחרת המעורבת של 

המדינה.
מספר הקווטות ופיזורן על פני האירועים מפורטים בטבלה בעמוד 71

אליפות אירופה 5-8
אליפות עולם 9-16

גביע עולם 1-4

קבוצתי
20 קווטות יחולקו למדינות דרך הדרוג הקבוצתי:

1 קווטה – מדינה מארחת, מקסימום 3 ספורטאים. 
6 קווטות – למדורגות ראשונות באליפות העולם, WEG 2018, מקסימום 18 ספורטאים. 

3 קווטות -  למדורגות ראשונות מצפון ודרום מערב אירופה, באליפות אירופה לקפיצות 2019, מקסימום 9 ספורטאים. למעט מדינות 
שכבר השיגו את הקווטה.

2 קווטות – למדורגות ראשונות ממרכז ומזרח אירופה וממרכז אסיה בתחרויות הקריטריון של אזורים אלו בשנת 2019, מקסימום 6 
ספורטאים. למעט מדינות שכבר השיגו את הקווטה.

3 קווטות – למדורגות ראשונות מהאמריקות במשחקי פאן אמריקה 2019, מקסימום 9 ספורטאים. למעט מדינות שכבר השיגו את 
הקווטה.

2 קווטות – למדורגות ראשונות מאפריקה ומן המזרח התיכון בתחרויות הקריטריון של אזורים אלו בשנת 2019, מקסימום 6 
ספורטאים. למעט מדינות שכבר השיגו את הקווטה.

1 קווטה – למדורגת ראשונה מדרום מזרח אסיה ואוקיאניה בגמר הגביע לאומות FEI Nations Cup Final ,2019,  מקסימום 3 
ספורטאים. למעט מדינות שכבר השיגו את הקווטה.

יחידים
15 קווטות במסלול קריטריון ליחידים יחולקו רק למדינות שלא נכנסו דרך המסלול לנבחרות.

כל קווטה תוענק לרוכב אחד וסוס אחד למדינה
15 קווטות לרוכבים המדורגים גבוה ביותר בדרוג האולימפי של ה- FEI בקפיצות, מקסימום קווטה אחת למדינה:

2 קווטות לרוכבים מצפון מערב אירופה.
2 קווטות לרוכבים מדרום מערב אירופה/ממרכז ומזרח אירופה וממרכז אסיה/מאפריקה והמזרח התיכון/מדרום מזרח אסיה ומאוקיאניה.

4 קווטות לרוכבים מהאמריקות.
1 קווטה למדינה שלה הרוכב המדורג הגבוה ביותר בדרוג האולימפי של ה- FEI, שטרם השיגה קווטה.

קבוצתי )נשים / גברים(:
אליפות העולם 2019 -  24 קווטות יחולקו ל- 8 הנבחרות הראשונות )3 קווטות לנבחרת(.

תחרות הקריטריון העולמית האחרונה לקבוצות -  9 קווטות ל - 3 הנבחרות הראשונות )3 קווטות לקבוצה(, בתחרות זו יוכלו 
להתחרות רק נבחרות, שלא עמדו בקריטריון באליפות העולם 2019. אם ספורטאי הנבחרות המדורגות כבר קיבלו קווטה דרך 

הקריטריון האישי, הקווטה האישית תוסף למאגר הקווטות האישיות בתחרות זו.
קבוצתי מעורב:

אליפויות יבשתיות -  10 קווטות יחולקו ל- 5 הנבחרות הראשונות )2 קווטות לנבחרת( בתחרויות היבשתיות לנבחרות מעורבות. 
במידה ותחרות קבוצתית מעורבת אינה חלק מתכנית התחרות היבשתית, 2 הקווטות )אחת למגדר( יוספו למאגר הקווטות האישיות 

בתחרות הקריטריון העולמית האחרונה.
אישי  )נשים / גברים(:

 אליפות העולם 2019 - 8 קווטות יחולקו ל- 8 המדורגים הכי גבוה )4 נשים, 4 גברים, מקסימום קווטה למגדר למדינה( ושהמדינה לא 
השיגה קריטריון קבוצתי באליפות העולם 2019.  קריטריון יבשתי עבור אסיה, אירופה והאמריקות – 6 קווטות יחולקו ל- 6 המדורגים 

הכי גבוה )3 נשים, 3 גברים מקסימום קווטה למגדר למדינה(, במשחקים היבשתיים ושהמדינה לא השיגה קריטריון קבוצתי באליפות 
העולם 2019.  תחרויות הקריטריון היבשתיות שיקבעו על ידי איגוד הקשתות העולמי – למדורגים ראשונים בכל מגדר שטרם עמדו 

בקריטריון, על פי המפתח הבא:- אירופה 4 קווטות למגדר סה"כ 8, - אסיה 3 קווטות למגדר סה"כ 6, - אמריקות 3 קווטות למגדר 
סה"כ 6, - אפריקה 2 קווטות למגדר סה"כ 4, - אוקיאניה 1 קווטות למגדר סה"כ 2.

תחרות הקריטריון העולמית האחרונה לקבוצות -  )4 נשים, 4 גברים, מקסימום קווטה למגדר למדינה(, בתחרות זו יוכלו להתחרות רק 
מדינות, שטרם עמדו בקריטריון
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זכאותקווטה למדינהקווטהאירועיםענף
סה"כועדה משולשתמדינה מארחתקריטריון

35 אירועיםשחיה
גברים - 50 מ' חופשי  100 מ' 

חופשי  200 מ' חופשי  400 מ' 
חופשי  800 מ' חופשי  1500 מ' 
חופשי  100 מ' גב  200 מ' גב  
100 מ' חזה  200 מ' חזה  100 

מ' פרפר  200 מ' פרפר  200 מ' 
 4x100  מעורב  400 מ' מעורב
 4x100  4 חופשיx200  חופשי

מעורב
נשים - 50 מ' חופשי  100 מ' 

חופשי  200 מ' חופשי  400 מ' 
חופשי  800 מ' חופשי  1500 מ' 
חופשי  100 מ' גב  200 מ' גב  
100 מ' חזה  200 מ' חזה  100 

מ' פרפר  200 מ' פרפר  200 מ' 
 4x100  מעורב  400 מ' מעורב
 4x100  4 חופשיx200  חופשי

מעורב
נשים וגברים - 4x400 מעורב 

קבוצתי

878 גברים 
ונשים

מקסימום 28 נשים ו- 28 
גברים למדינה, מקסימום 
שני ספורטאים למקצוע, 

מקסימום נבחרת אחת 
למקצוע שליחים.

מדינה ללא ספורטאים, 
או נבחרת, שעמדו 

בקריטריון, תוכל להכניס 
1-2 ספורטאים )ספורטאי 

וספורטאית(, ספורטאי 
1 באירוע, דרך הקווטה 

האוניברסלית.
הקווטה אישית במקצועות 

האישיים ולמדינה 
במקצועות השליחים.

כל הספורטאים הרשאים להתחרות סה"כ 878
.FINA בתחרויות רשמיות של

לקווטה אוניברסלית חובת 
השתתפות באליפות העולם 2019.

שחיה אומנותית

שחיה 
מים פתוחים

שייט 
גלישת רוח

שייט
470

שייט 
לייזר

2 אירועים
דואט נשים  קבוצתי נשים

2 אירועים
10 ק"מ שחיה, נשים וגברים.

2 אירועים
RS:X נשים  גברים

2 אירועים
אחד נשים  אחד גברים.

2 אירועים
נשים  גברים

96 נשים

24 גברים
24 נשים

24 גברים
26 נשים

18 סירות 
גברים, 36 
ספורטאים,
20 סירות 
נשים, 40 

ספורטאיות

32 גברים
41 נשים

מקסימום 8 ספורטאיות 
למדינה, זוג 1 )2 

ספורטאיות( וקבוצה אחת 
)8 ספורטאיות(.

מדינה שעמדה בקריטריון 
לדואט ולקבוצתי, תוכל 

לשתף מקסימום 8 
ספורטאיות.

קווטה למדינה

מקסימום 4 ספורטאים 
למדינה, 2 גברים ו- 2 

נשים.
הקווטה שמית.

מקסימום 2 ספורטאים 
למדינה, 1 ספורטאית, 1 

ספורטאי.

מקסימום 2 סירות 
למדינה, סירת נשים )2 

ספורטאיות(, סירת גברים 
)2 ספורטאים(.

מקסימום 2 סירות 
למדינה, סירת נשים 

)ספורטאית אחת(, סירת 
גברים )ספורטאי אחד(.

8 נשים

1 גבר
1 אישה

1 גבר
1 אישה

1 סירה גברים
2 ספורטאים
1 סירה נשים
2 ספורטאיות

1 גבר
1 אישה

סה"כ
104 נשים

25 גברים
25 נשים
סה"כ 50

25 גברים
27 נשים
סה"כ 52

19 סירות 
גברים, 38 

ספורטאים, 
21 סירות 
נשים, 42 

ספורטאיות
סה"כ 40 

סירות, 80 
ספורטאים
35 גברים
44 נשים
סה"כ 79

ספורטאיות הזכאיות להשתתף 
 ,FINA בתחרויות רשמיות של

.FINA ועומדות בחוקי
ספורטאיות שנולדו לפני ה- 

.31.12.2005

כל הספורטאים הזכאים להשתתף 
 ,FINA בתחרויות רשמיות של

.FINA ועומדים בחוקי

חובת הופעה ברשימת הדרוג 
העולמית הרשמית בזמן נתון 

כלשהו בין התאריכים
 1.1.18-1.6.19

חובת השתתפות בלפחות אחת 
מתחרויות הקריטריון האולימפי

חובת הופעה ברשימת הדרוג 
העולמית הרשמית בזמן נתון 

כלשהו בין התאריכים 
 1.1.18-1.6.19

חובת השתתפות בלפחות אחת 
מתחרויות הקריטריון האולימפי

חובת הופעה ברשימת הדרוג 
העולמית הרשמית בזמן נתון 
כלשהו בין התאריכים -1.1.18

 1.6.19
חובת השתתפות בלפחות אחת 
מתחרויות הקריטריון האולימפי

2 גברים
2 נשים
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תנאי סף ישראלי קריטריון בינלאומי

סדר חשיבות קביעת הקריטריון למשחקי טוקיו:
 FINA 2. ספורטאים במשחי השליחים 3. קווטות אוניברסליות 4. ספורטאים שיזומנו על ידי .A 1. כל הספורטאים שהשיגו תוצאת

B בעקבות תוצאות
קריטריון אישי – ניתן לקבוע קריטריון אישי בין 1.3.2019-29.6.2020 

FINA תקבע זמני קריטריון A  ו- B, אותן ניתן יהיה לקבוע בתחרויות ש FINA פרסמה בדצמבר 2018. ספורטאי שיקבע תוצאת A, יכנס 

למשחקים באופן אוטומטי )ראה טבלה בעמוד 77(.
.A מדינה תוכל לשלוח שני ספורטאים באותו מקצוע, רק אם שניהם השיגו תוצאת

FINA תזמן ספורטאים שקבעו קריטריון B עד להשלמת 878 הקווטות, הזמנת הספורטאים תתבצע על פי הדרוג העולמי בתאריך 

29.6.20 מספר הספורטאים המוזמן יחולק בין המקצועות השונים. 
קריטריון שליחים – מקסימום 16 קבוצות שליחים למקצוע, סה"כ 112 קבוצות

12 הקבוצות המדורגות ראשונות באליפות העולם 2019 יכנסו אוטומטית, קבוצה למדינה למקצוע.
4 הקבוצות המהירות ביותר בדרוג העולמי ב- 31.5.2020 שנקבע בין 1.3.2019-31.5.2020.

כל שחיין שהשיג קריטריון אישי יהיה זכאי להתחרות בשליחים.
בכל מקצוע שליחים מדינה יכולה לשתף ספורטאים שלא השיגו את הקריטריון האישי, אך קבעו תוצאת B במשחה הרלוונטי בשליחים 

לפי המפתח הבא: משחה אחד – 2 ספורטאי שליחים בלבד. שני משחים – 4 ספורטאי שליחים בלבד. שלושה משחים – 6 ספורטאי 
שליחים בלבד. ארבעה משחים – 8 ספורטאי שליחים בלבד. חמישה משחים – 10 ספורטאי שליחים בלבד. שישה משחים – 12 

ספורטאי שליחים בלבד.
במידה ומדינה משתפת ספורטאי רק במשחה השליחים, הספורטאי חייב להתחרות במקצה זה, אם לא יתחרה הנבחרת תפסל, למעט 

במקרה חירום/פציעה.
10.6.2020 – עד תאריך זה על המדינה לאשר השתתפות ספורטאי השליחים שעמדו בקריטריון.

22.6.2020 - עד תאריך זה על המדינה לאשר השתתפות ספורטאי שישתתפו במשחה שליחים בלבד.

אליפות עולם 9-16
אליפות אירופה 5-8

A תוצאת

קריטריון קבוצתי )10 נבחרות(
אליפויות יבשתיות - 5 קווטות )40 ספורטאיות(, הנבחרת המדורגת ראשונה בכל תחרות יבשתית, כאשר את אסיה תייצג יפן, המדינה 

המארחת.
אליפות העולם 2019 – 2 קווטות )16 ספורטאיות(, 2 הנבחרות  המדורגות ראשונות על פי הציון המשוקלל של התרגיל החופשי 

והתרגיל הטכני, שטרם עמדו בקריטריון.
תחרות הקריטריון האולימפי של FINA 2020 – 3 קווטות )24 ספורטאיות(, 3 הנבחרות המדורגות ראשונות, שטרם עמדו בקריטריון.

קריטריון דואט )22 זוגות(
קריטריון קבוצתי – 10 קווטות )20 ספורטאיות(, 10 הנבחרות שעמדו בקריטריון הקבוצתי יקבלו באופן אוטומטי קריטריון גם לדואט.

אליפויות יבשתיות - 5 קווטות )10 ספורטאיות(, בכפוף למקסימום ספורטאיות למדינה, הנבחרת המדורגת ראשונה בכל תחרות 
יבשתית, כאשר את אסיה תייצג יפן, המדינה המארחת.

תחרות הקריטריון האולימפי של FINA 2020 –  7 קווטות )14 ספורטאיות(, 7 הנבחרות המדורגות ראשונות, שטרם עמדו בקריטריון.
אליפות העולם 2019  - 20 קווטות, 10 הנשים ו- 10 הגברים, המדורגים ראשונים.

תחרות הקריטריון האולימפי של FINA 2020 –  18 קווטות, 9 הנשים ו- 9 הגברים, המדורגים ראשונים.
רק מדינות שאף שחיין שלהן לא נכנס למשחקים האולימפיים דרך אליפות העולם 2019 יוכלו לשלוח מקסימום 2 ספורטאים לאירוע. 

כל מדינה תוכל לזכות בקווטה אחת למגדר.
ייצוג יבשתי - 10 קווטות, 5 הנשים ו- 5 הגברים המדורגים הכי גבוה בתחרות הקריטריון האולימפי של FINA 2020, שטרם עמדו 

בקריטריון, לפי יבשת.
אם למדינה יש כבר ייצוג של 1-2 ספורטאים, הספורטאי/ת הבאים בדרוג מאותה יבשת יקבלו קווטה.

המדינות שדורגו ראשונות באליפות העולם 2018: 11 ספורטאיות ו-10 ספורטאים.  
המדינות שדורגו ראשונות באליפות העולם 2019 וטרם עמדו בקריטריון: 9 ספורטאיות ו-4 ספורטאים.  

קווטה יבשתית- המדינות הראשונות שדורגו בתחרויות הקריטריון היבשתיות 2019 )אירופה: פלמה, או הייר( וטרם עמדו בקריטריון: 1 
נשים ו- 1 גברים )סה"כ 6 ספורטאיות ו-6 ספורטאים, אירופה, אסיה, אפריקה, אוקיאניה, צפון אמריקה, דרום אמריקה(. 

המדינות שדורגו ראשונות באליפות העולם 2018: 8 סירות נשים ו-8 סירות גברים.  
המדינות שדורגו ראשונות באליפות העולם 2019 וטרם עמדו בקריטריון: 6 סירות נשים ו-8 סירות גברים. 

קווטה יבשתית- המדינות הראשונות שדורגו בתחרויות הקריטריון היבשתיות 2019 )אירופה: פלמה, או הייר( וטרם עמדו בקריטריון: 1 
סירת נשים ו- 1 סירת גברים )סה"כ 12 ספורטאיות ו-12 ספורטאים; אירופה, אסיה, אפריקה, אוקיאניה, צפון אמריקה, דרום אמריקה(. 

המדינות שדורגו ראשונות באליפות העולם 2018: 18 סירות נשים ו-14 סירות גברים. 
המדינות שדורגו ראשונות במשחקי אסיה 2018: 1 סירת נשים ו-1 סירת גברים. 

המדינות שדורגו ראשונות במשחקי פאן אמריקה 2018: 2 סירות נשים ו-2 סירות גברים. 
המדינות שדורגו ראשונות באליפות העולם 2019: 10 סירות נשים ו-5 סירות גברים. 

קווטה יבשתית- המדינות הראשונות שדורגו באליפויות היבשתיות 2019:
אירופה - 2 סירות נשים ו- 2 סירות גברים, צפון אמריקה - 1 סירת נשים ו- 1 סירת גברים, דרום אמריקה - 1 סירת נשים ו- 1 סירת 

גברים, אפריקה - 2 סירות נשים ו- 2 סירות גברים, אסיה - 2 סירות נשים ו- 2 סירות גברים, אוקיאניה - 2 סירות נשים ו- 2 סירות 
גברים

אליפות אירופה 5-10
אליפות עולם 9-16

בתנאי שהמיקום הסופי מהווה 2/3 עליון מסך 
משתתפי התחרות

אליפות אירופה 5-8
אליפות עולם 9-16

5-8 אליפות אירופה
9-14 אליפות עולם

1-3 באחת מחמש תחרויות מוסכמות

5-8 אליפות אירופה
9-14 אליפות עולם

1-3 באחת מחמש תחרויות מוסכמות

אליפות אירופה 5-8
אליפות עולם 9-12

1-4 באחת מחמש תחרויות מוסכמות
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)NOC( קווטה למדינה
6 ספורטאים 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.

זכאות
נולדו לפני 31.12.2001  

 )NF( בעל רישיון בתוקף של האיגוד הלאומי  
המוכר על ידי איגוד האופניים הבינלאומי 

.)UCI(
 UCI -בעלי לפחות 10 נקודות בדרוג ה  

לאופני הרים בין 28.5.2019-28.5.2020

2 אירועים
1 גברים  1 נשים

סה"כ מדינה מארחת  קווטה   
38 1 גברים  37 גברים   
38 1 נשים  37 נשים   

אופני הרים
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קריטריון בינלאומי
דרוג UCI למדינות באופני הרים - 30 קווטות יחולקו לכל מגדר על פי הדרוג לתקופה 

 - 28.5.19-28.5.20
קווטות. 3 – UCI 1-2 דרוג מדינה של
קווטות. 2  – UCI 3-7 דרוג מדינה של

דרוג מדינה UCI 8-21– קווטה 1.
אליפויות יבשתיות -  3 קווטות יחולקו לכל מגדר על פי הדרוג האישי מהאליפויות היבשתיות 

של אפריקה, אמריקה ואסיה לשנת 2019 )רק מדינות שלא נכנסו דרך הדרוג למדינה(, נציג 
למדינה במגדר עד שני נציגים ליבשת )לא כולל אירופה ואוקיאניה(.

אליפות העולם 2019 – 2 קווטות יחולקו לכל מגדר למדינות שדורגו במקומות הגבוהים ביותר 
באליפות העולם 2019 במקצה העילית ועוד 2 קווטות במקצה U23, רק 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 ranking. רק 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
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)NOC( קווטה למדינה
9 ספורטאים למדינה, 5 גברים למרוץ כביש )2 

נג"ש( ו - 4 נשים )2 נג"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

זכאות
נולדו לפני 31.12.2001  

 )NF( בעל רישיון בתוקף של האיגוד הלאומי  
המוכר על ידי איגוד האופניים הבינלאומי 

.)UCI(
בעלי לפחות 10 נקודות בדרוג האישי של   

ה- UCI בתאריך 22.10.19

4 אירועים
2 גברים  2 נשים.

מרוץ כביש
נגד השעון )נג"ש(

סה"כ מדינה מארחת )רק במרוץ כביש(  קווטה   
130 2 גברים  128 גברים   
67 2 נשים  65 נשים   

אופני כביש
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גברים מרוץ כביש:

דרוג UCI למדינות במרוצי כביש – 122 1 קווטות יחולקו לפי דרוג 
UCI למדינות שיתפרסם ב- 22.10.19 ומבוסס על מרוצי העילית 

וה-23U לתקופה 22.10.18-22.10.19  
קווטות. 5 – UCI 1-6 דרוג מדינה של

קווטות. 4 – UCI 7-13 דרוג מדינה של
קווטות. 3 –UCI 14-21 דרוג מדינה
קווטות. 2 –UCI 22-32 דרוג מדינה
קווטות. 1 –UCI 33-50 דרוג מדינה

אליפויות יבשתיות -  2 קווטות יחולקו על פי הדרוג האישי 
מהאליפויות היבשתיות של אפריקה, אמריקה ואסיה לשנת 

2019 )רק 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 40 ספורטאים יוכלו להתחרות במרוץ הנג"ש, 

מקסימום 2 ספורטאים למדינה לפי המפתח הבא:
דרוג UCI למדינות במרוצי כביש – 30 קווטות יחולקו לפי דרוג 
UCI למדינות שיתפרסם ב- 22.10.19, מקסימום קווטה אחת 

למדינה ל30 המדינות המדורגות ראשונות, תוך התחשבות 
בייצוג2 מינימום לכל יבשת.

אליפות העולם במרוץ כביש 2019 – 10 קווטות 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 UCI למדינות במרוצי כביש – 62 3 קווטות יחולקו לפי דרוג 

UCI למדינות שיתפרסם ב- 22.10.19 ומבוסס על מרוצי העילית 

לנשים לתקופה 22.10.18-22.10.19  
קווטות. 4 – UCI 1-5 דרוג מדינה של

קווטות. 3 – UCI 6-13 דרוג מדינה של
קווטות. 2 –UCI 14-22 דרוג מדינה

אליפויות יבשתיות -  3 קווטות יחולקו על פי הדרוג האישי 
מהאליפויות היבשתיות של אפריקה, אמריקה ואסיה לשנת 

2019 )רק מדינות שלא נכנסו דרך הדרוג למדינה, או דרך הדרוג 
האישי(. 

נשים נגד השעון:
לא תוקצה קווטה מיוחדת עבור מרוץ הנג"ש, רק מדינות אשר 

קיבלו קווטה למרוץ הכביש יוכלו לקבל קווטה לנג"ש.

מקסימום 25 ספורטאיות יוכלו להתחרות במרוץ הנג"ש, 
מקסימום ספורטאית למדינה לפי המפתח הבא:

דרוג UCI למדינות במרוצי כביש – 15 קווטות יחולקו לפי דרוג 
UCI למדינות שיתפרסם ב- 22.10.19, מקסימום קווטה אחת 

למדינה ל- 15 המדינות המדורגות ראשונות, תוך התחשבות 
בייצוג מינימום לכל יבשת2.

אליפות העולם במרוץ כביש 2019 – 10 קווטות 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
דרוג4 אולימפי קבוצתי 1-10

תחרויות5 1-14

1. מדינה שלא עמדה בקריטריון דרך מסלול הדרוג העולמי למדינות, 
אולם יש לה ספורטאי שמדורג בין 200 הרוכבים 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 32 ובסדר עולה בטבלת הדרוג אל המדורגים ראשונים(.
2. במידה ולא יהיה ייצוג של ספורטאים לכל יבשת, תוקצה קווטה 
 UCI - אחת למדינה המדורגת בדרוג הגבוה ביותר למדינות של ה

מאותה יבשת. עם הקצאת קווטה זו, תוחסר מיידית קווטה )מקסימום 
אחת למדינה( של מדינה מדרוג המדינות של ה – UCI, החל מהדרוג 

הנמוך ביותר.
3. מדינה שלא עמדה בקריטריון דרך מסלול הדרוג העולמי למדינות, 

אולם יש לה ספורטאית שמדורגת בין 100 הרוכבות 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(.
4. לפי דירוג UCI Olympic Qualification ranking. רק עבור שלושת 

הרוכבים  הבכירים בדירוג העולמי, במידה ויש ספורטאי/ת שעומד בסף 
הישראלי למשחקים האולימפיים.

5. תחרויות בינ"ל שיאושרו מראש על ידי היחידה לספורט הישגי - 
יפורסם על ידי האיגוד עד ה -31 לינואר 20
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)NOC( קווטה למדינה
13 ספורטאים למדינה, 8 ספורטאים ו - 5 

ספורטאיות.
ספורטאי/ת 1 לכל 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 האיגרוף.
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.

13 אירועים
גברים - 48-52 ק"ג  52-57 ק"ג  57-63 ק"ג  63-69 ק"ג  69-75 ק"ג  75-81 ק"ג  81-91 ק"ג  91 + ק"ג

נשים - 48-51 ק"ג  54-57 ק"ג  57-60 ק"ג  64-69 ק"ג  69-75 ק"ג

סה"כ ועדה משולשת  מדינה מארחת  קווטה   
186 5 גברים  4 גברים  181 גברים   
100 3 נשים  2 נשים  97 נשים   

איגרוף

עקב ההשעיה של AIBA על ידי הוועד האולימפי הבינלאומי, הוקם צוות משימה )Taskforce(, שיהיה 
אחראי כל תחרויות האיגרוף, קביעת הקריטריון האולימפי למשחקי טוקיו 2020 וקיומו כראוי.
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גברים

נשים

מספר הקווטות הסופי שיוקצו בתחרות הקריטריון העולמי בכל מגדר, יקבע על פי הקווטות 
שהמדינה המארחת תשיג דרך תחרויות הקריטריון.

146 קווטות גברים ו- 76 קווטות נשים, יחולקו על פי הטבלאות שלעיל בתחרויות הקריטריון 
היבשתיות )אפריקה, אירופה, אמריקה, אסיה/אוקיאניה(.

31-35 קווטות גברים ו- 19-21 קווטות נשים, יחולקו למדורגים ראשונים על פי הטבלאות 
שלעיל בתחרות הקריטריון העולמי, מאי 2020, בה 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(
אליפות אירופה 5-8.
אליפות עולם 1-16.

שתי מדליות בתחרויות בינלאומיות שאושרו על ידי היחידה לספורט הישגי.
 

סה"כ ועדה  מדינה  קריטריון עולמי  אירופה  אסיה/  אמריקה  אפריקה   משקל   
משולשת מארחת  מאי 2020  אוקיאניה       

28  1  0/1  4/5  8  6  5  3 48-52 ק"ג   
28  1  0/1  4/5  8  6  5  3 52-57 ק"ג   
28  1  0/1  4/5  8  6  5  3 57-63 ק"ג   
24  1  0/1  4/5  6  5  4  3 63-69 ק"ג   
24  1  0/1  4/5  6  5  4  3 69-75 ק"ג   
22  0  0/1  3/4  6  5  4  3 75-81 ק"ג   
16  0  0  3/4  4  4  3  2 81-91 ק"ג   
16  0  0  3  4  4  3  2 91 + ק"ג   

186  5  0-4  31-35  50  41  33  22 סה"כ   

סה"כ ועדה  מדינה  קריטריון עולמי  אירופה  אסיה/  אמריקה  אפריקה   משקל   
משולשת מארחת  מאי 2020  אוקיאניה       

26  1  0/1  5/6  6  6  4  3 48-51 ק"ג   
20  1  0/1  3/4  6  4  3  2 54-57 ק"ג   
20  1  0/1  3/4  6  4  3  2 57-60 ק"ג   
18  0  0/1  3/4  5  4  3  2 64-69 ק"ג   
16  0  0  3  4  4  3  2 69-75 ק"ג   

100  3  0-2  19-21  27  22  16  11 סה"כ   
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קווטה – 1900 קווטות סך הכל, מקסימום 
3 אתלטים/יות לאירוע, מקסימום נבחרת 

שליחים אחת לאירוע.
באירועים האישיים - מדינה שמילאה את 

הקווטה המרבית לאירוע יכולה למנות 
ספורטאי/ת עתודה )Reserve/AP( שיוכלו 
להיות מחליפים ובתנאי שעמדו בקריטריון 

לאותו אירוע.
4X100 ,4X400 – מדינה יכולה להיות מיוצגת 

על ידי נבחרת אחת בת 5 ספורטאים/ות. 
מדינה שהשיגה קווטה לנבחרת ובנוסף 

קווטה לספורטאים אישיים באירוע האישי 
המקביל )100 מ' ו- 400 מ'( מחויבת לשתף 

את הספורטאים שהשיגו את הקווטה לאירוע 
האישי בנבחרת לאירוע השליחים המקביל. 

ובנוסף תוכל למנות ספורטאי/ת עתודה 
)Reserve/AP( שיוכלו להיות מחליפים.

שליחים מעורב - מדינה יכולה להיות מיוצגת 
על ידי נבחרת אחת מורכבת 2 ספורטאיות 

ו- 2 ספורטאים. ובנוסף תוכל למנות ספורטאי 
וספורטאית עתודה )Reserve/AP( שיוכלו 

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 20 בשנת 2020, ילידי 
2000 ובוגרים יותר, רשאים להתחרות בכל 

האירועים.
נוער: אתלטים בני 18-19 בשנת 2020, ילידי 

2001-2002, רשאים להתחרות בכל האירועים 
למעט מרתון והליכה 50 ק"מ.

קדטים: אתלטים בני 16-17 בשנת 2020, ילידי 
2003-2004 רשאים להתחרות בכל האירועים 

למעט אירועי זריקות, קרב 10/קרב 7, ריצת 
10000 מ', מרתון ואירועי הליכה.

ספורטאים ילידי 2005 וצעירים יותר אינם 
רשאים להתחרות במשחקי טוקיו 2020.

48 אירועים
24 גברים  23 נשים  1 מעורב.

אירועים ומספר משתתפים בכל אירוע:
מסלול - 100 מ' )56 בכל מגדר(  200 מ' )56 בכל מגדר(  400 מ' )48 בכל מגדר(  

800 מ' )48 בכל מגדר(  1500 מ' )45 בכל מגדר(  5000 מ' )42 בכל מגדר(  10000 
מ' )27 בכל מגדר(  100 מ' משוכות )40 נשים(  110 משוכות )40 גברים(  400 מ' 

משוכות )40 בכל מגדר(  3000 מ' משוכות )45 בכל מגדר(  שליחים 4X100 )16 בכל 
)16( 4X400 שליחים מעורב  )16 בכל מגדר(  4X400 שליחים  )מגדר

שדה )32 בכל אירוע למגדר( - קפיצה לגובה  קפיצה במוט  קפיצה לרוחק  קפיצה 
משולשת  הדיפת כדור ברזל  זריקת דיסקוס  יידוי פטיש  הטלת כידון

משולב - קרב 7 )24 נשים(  קרב 10 )24 גברים(
כביש - 20 ק"מ הליכה )60 בכל מגדר(  50 ק"מ הליכה )60 גברים(  מרתון )80 בכל 

מגדר(

אתלטיקה
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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
נשים אירוע  גברים   
11.15 100 מ'   10.05  
22.80 200 מ'   20.24  
51.35 400 מ'   44.90  

1:59.50 800 מ'   1:45.20  
4:04.20 1500 מ'   3:35.00  

15:10.00 5000 מ'   13:13.50  
31:25.00 10000 מ'   27:28.00  

12.84 100 מ' משוכות/110 מ' משוכות   13.32  
55.40 400 מ' משוכות   48.90  

9:30.00 3000 מ' משוכות   8:22.00  
1.96 קפיצה לגובה   2.33  
4.70 קפיצה במוט   5.80  
6.82 קפיצה למרחק   8.22  

14.32 קפיצה משולשת   17.14  
18.50 הדיפת כדור ברזל   21.10  
63.50 זריקת דיסקוס   66.00  
72.50 יידויי פטיש   77.50  
64.00 הטלת כידון   85.0  
6420 קרב 7/קרב 10   8350  

1:31:00 20 ק"מ הליכה   1:21:00  
50 ק"מ הליכה   3:50:00  

2:29:30 מרתון   2:11:30  

מרתון – רק תוצאות במסלולים המדורגים A או B על 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.
10 המדורגים/ות  הראשונים באליפות העולם 2019 יקבלו 

קווטה ישירה.
5 המדורגים/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 A או B על 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.

תקופת הקריטריון
מרתון ו-50 ק"מ הליכה 1.1.19-31.5.2020

10 ק"מ, 20 ק"מ, קרב 7/קרב 10 1.1.2019-29.6.2020
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.

תנאי סף ישראלי 

)על הספורטאי/ת לעמוד באחת הדרישות הבאות(

אליפות אירופה 5-8
אליפות עולם 9-16
.A  קביעת תוצאה

מרתון – גברים 02:16:00, נשים 02:37:00
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)NOC( קווטה למדינה
מקסימום 16 ספורטאים למדינה, 8 ספורטאיות 

ו – 8 ספורטאים. הקווטה אישית.

יחידים:
2 ,BWF-אם כל הספורטאים מדורגים 1-16 ב

ספורטאים למדינה.
אם ספורטאי אחד מדורג ב-BWF, ספורטאי 

אחד למדינה.

זוגות:
4 ,BWF-אם כל הזוגות מדורגים 1-8 ב

ספורטאים למדינה.
אם זוג אחד מדורג ב-BWF, 2 ספורטאים 

למדינה.

זכאות
חובת השתתפות בלפחות שלושה טורנירים 
באירוע הרלוונטי, שנחשבים לדרוג העולמי 

בתקופת הקריטריון האולימפי 
29.4.2019-26.4.2020 ובנוסף 

להיות מדורגים בדרוג העולמי ב- 
.30.4.2020

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

מספר ספורטאים לאירוע
נשים יחידות: 38  נשים זוגות: 32 )16 זוגות(  גברים יחידים: 38  גברים זוגות: 32 )16 זוגות(  זוגות מעורבים: 32 )16 זוגות(

סך הכל: 172 ספורטאים

בדמינגטון

סה"כ ועדה משולשת  מדינה מארחת  קווטה   
86 3 גברים  1 גבר  82 גברים   
86 3 נשים  1 אישה  82 נשים   
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קריטריון בינלאומי
יחידים:

68 קווטות יחולקו 34 לספורטאיות 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:
48 קווטות יחולקו ל-16 זוגות נשים )32 ספורטאיות(, 16 זוגות גברים )32 ספורטאים(  ו- 16 

זוגות מעורבים  )32 ספורטאים(  בהתאם לדרוג העולמי בתאריך 30.4.2020.
בכל אירוע יהיה לפחות זוג מכל 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
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)NOC( קווטה למדינה
קווטה למדינה, מקסימום 24 ספורטאים 

למדינה.

זכאות
ספורטאי חייב שימלאו לו 18 שנים, בטרם יחלו 

התחרויות.

סה"כ מדינה מארחת  קווטה   
6 נבחרות )144 ספורטאים( 1 נבחרת אחת )24 ספורטאים(  5 נבחרות גברים )120 ספורטאים(   

בייסבול
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קריטריון בינלאומי
אליפות העולם WBSC Premier12 – 2 קווטות )2 נבחרות 48 ספורטאים(. קווטה אחת 

לנבחרת המדורגת גבוה ביותר מאסיה/אוקיאניה, קווטה 1 לנבחרת המדורגת גבוה ביותר 
מאמריקה.

תחרויות קריטריון יבשתיות - 2 קווטות )2 נבחרות 48 ספורטאים( . 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 2020 – קווטה אחת )נבחרת אחת 24 ספורטאים(  
לנבחרת שתדורג ראשונה.

בתחרות זו יוכלו להתחרות רק 6 נבחרות: 
הנבחרות שדורגו במקומות השני והשלישי בתחרות הקריטריון של האמריקות.

הנבחרת שדורגה שניה בתחרות הקריטריון המשולבת של אירופה ואפריקה.
2 הנבחרות המדורגות ראשונות באליפות אסיה ושטרם השיגו קווטה.
הנבחרת המדורגת ראשונה באליפות אוקיאניה ושטרם השיגה קווטה.
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)NOC( קווטה למדינה
14 ספורטאים למדינה, 7 גברים ו - 7 נשים.

ספורטאי/ת 1 לכל קטגוריית משקל
הנבחרת בתחרות הקבוצתית תהיה מורכבת 

אך ורק מספורטאים שעמדו בקריטריון 
הבינלאומי האישי.

הקווטה אישית.

זכאות
נולדו לפני 13.12.2005

15 אירועים
גברים: 

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

עד 48 ק"ג  עד 52 ק"ג  עד 57 ק"ג  עד 63 ק"ג  עד 70 ק"ג  עד 78 ק"ג  78 + ק"ג
קבוצתי מעורב: 

נשים - עד 57 ק"ג  עד 70 ק"ג  70 + ק"ג, גברים - עד 73 ק"ג  עד 90 ק"ג  90 + ק"ג

סה"כ ועדה משולשת  מדינה מארחת  קווטה   
386 10 גברים  7 גברים  176 גברים   

10 נשים  7 נשים  176 נשים   

ג'ודו
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קריטריון בינלאומי
הקווטות יקבעו על פי הדירוג האולימפי בתאריך 25.5.2020 ושיפורסם עד ה- 30.5.2020

252 קווטות יחולקו באופן ישיר:
176 קווטות לגברים:  

IJF - 18 המדורגים ראשונים בדירוג האולימפי עולמי של ה  
מקסימום ספורטאי אחד למדינה בכל אחת מקטגוריות המשקל.   

176 קווטות לנשים:  
IJF - 18 המדורגות ראשונות בדירוג האולימפי עולמי של ה  

בכל אחת מקטגוריות המשקל, מקסימום 1 למדינה  
100 קווטות יבשתיות: מקסימום ספורטאי 1 למדינה  

מקסימום 2 ספורטאים 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
1-3 בגרנד סלאם/מסטרס, 

זהב בגרנד פרי + 7  בגרנד סלאם/מסטרס
2-3 בגרנד פרי + 5 בגרנד סלאם/מסטרס
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)NOC( קווטה למדינה
8 ספורטאים למדינה:

במידה ומדורגים 1-15 בדרוג האולימפי של 
איגוד הגולף 4 גברים/4 נשים בהתאם לדרוג 

המגדר.
במידה ולא מדורגים 1-15 בדרוג האולימפי של 

איגוד הגולף 2 גברים/2 נשים בהתאם לדרוג 
המגדר.

הקווטה אישית

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.

2 אירועים
משחק חבטות נשים וגברים

סה"כ מדינה מארחת  קווטה   
120 1 גבר  59 גברים   

1 אישה  59 נשים   

גולף
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קריטריון בינלאומי
59 הקווטות יקבעו ע"פ הדירוג האולימפי בתאריך 22.6.2020 לגברים ו- 29.6.2020 לנשים:

מדורגים 1-15 ישיגו קווטה ישירה )עד 4 ספורטאים ועד 4 ספורטאיות למדינה(.
מדורגים 16-59 ישיגו קווטה ישירה )עד 2 ספורטאים ועד 2 ספורטאיות 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(
LPGA 31-50 בדרוג העולמי של

5-8 באליפות אירופה
9-16 באליפות עולם
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)NOC( קווטה למדינה
מקסימום 4 סירות למדינה, 2 נשים, 2 

גברים. במידה ולא כל הקווטות ימולאו יתכן 
והמקסימום למדינה יעלה ל-3 ספורטאים/ות. 

זכאות
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 2019 ו-2020 של 

איגוד הגלישה העולמי.

2 אירועים
שורטבורד נשים  גברים.

סה"כ מדינה מארחת  קווטה   
20 1 גברים  19 גברים    
20 1 נשים  19 נשים   

גלישת גלים
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קריטריון בינלאומי
 

נשים
גברים

אליפויות הסבב של 
ליגת הגלישה העולמית 
בין מרץ לדצמבר 2019

8 המדורגות ראשונות
10 המדורגים ראשונים

משחקי העולם בגלישה 
2020

6 המדורגות ראשונות
4 המדורגים ראשונים

קווטה יבשתית 
)למעט האמריקות( - 

משחקי העולם בגלישה 
2019

4 המדורגות ראשונות
4 המדורגים ראשונים

קווטה יבשתית 
האמריקות - 

משחקי פאן אמריקה 
2019

1 המדורגות ראשונות
1 המדורגים ראשונים
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)NOC( קווטה למדינה
18 ספורטאים למדינה, 12 גברים ו - 6 נשים.

ספורטאי/ת 1 לכל קטגוריית משקל
הקווטה למדינה

זכאות
נולדו לפני/ב- 31.12.2001, ספורטאים   

ילידי 2002 יצטרכו להציג במהלך הבדיקה 
הרפואית והשקילה, אישור אפוטרופוס חוקי 

לגבי השתתפותם.
על הספורטאי להחזיק רישיון של האיגוד   

הלאומי ולהופיע במאגר הנתונים של איגוד 
.)UWW( ההאבקות העולמי

2 אירועים
גברים: 

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

נשים:
חופשי - עד 50 ק"ג  50-53 ק"ג  53-57 ק"ג  57-62 ק"ג  62-68 ק"ג  68-76 ק"ג

סה"כ מדינה מארחת  קווטה   
288 1 גבר  191 גברים   

1 אישה  95 נשים   

האבקות
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קריטריון בינלאומי בשלבים 
רק 16 ספורטאים יתחרו בכל קטגורית משקל.

בכל תחרויות הקריטריון למשחקי טוקיו 2020, מדינה תוכל לשתף רק ספורטאי אחד בכל 
קטגוריית משקל, בכל סגנון.

שלב ראשון – 108 קווטות אליפות העולם 2019 
רק מתאבקים ממדינות שהשתתפו באליפויות היבשתיות לבוגרים בשנת 2019 )אפריקה, 

פאן-אמריקה, אסיה, אירופה, אוקיאניה( יוכלו לקחת חלק באליפות העולם עם אותו מספר 
מתאבקים בכל סגנון.

6 הראשונים בכל 18 קטגוריות המשקל האולימפיות באליפות העולם 2019 יזכו מדינתם 
בקווטה אחת.

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

רק מתאבקים ממדינות שהשתתפו באליפויות האזוריות בשנת 2020 יוכלו 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 2019 לא 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 – 36 קווטות, 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 בתחרות זו
2 המדורגים בכל אחת מקטגוריות המשקל, יזכו מדינתם בקווטה אחת.
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)NOC( קווטה למדינה
דרוג אבסולוטי IWF, נקודות עולמיות – 
מקסימום 4 נשים ו- 4 גברים, מקסימום 

ספורטאי אחד לאירוע.
דרוג אבסולוטי IWF, נקודות יבשתיות ומדינה 

מארחת – מקסימום 3 נשים ו- 3 גברים, 
מקסימום ספורטאי אחד לאירוע.

 IWF -קווטה דרך הדרוג האבסולוטי של ה
עולמי/יבשתי, או דרך הועדה המשולשת הינה 

קווטה אישית.
קווטה למדינה מארחת הינה קווטה למדינה.

זכאות
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 
.IWF-של הועד האולימפי הבינלאומי ושל ה

קווטות דרך הדרוג העולמי:
השתתפות בלפחות 6 מתחרויות 

הקריטריון.
השתתפות בלפחות 2 תחרויות 

בכל אחת מהתקופות 
 1.11.208-30.4.2019 )1(

 1.5.2019-31.10.2019 )2(
 .1.11.2019-30.4.2020 )3(
השתתפות בשתי תחרויות 

ברמת זהב, או תחרות ברמת 
זהב ותחרות ברמת כסף. 

קווטות דרך הועדה המשולשת:
השתתפות בלפחות 2 תחרויות קריטריון, אחת 

מהן לפחות בדרגת כסף. 14 אירועים
גברים עד 61 ק"ג  עד 67 ק"ג  עד 73 ק"ג  עד 81 ק"ג  עד 96 ק"ג  עד 109 ק"ג  109 + ק"ג

נשים עד 49 ק"ג  עד 55 ק"ג  עד 59 ק"ג  עד 64 ק"ג  עד 76 ק"ג  8 עד 7 ק"ג  87 + ק"ג

סה"כ מקסימום לקטגוריית משקל  קווטה   
196 14 גברים  98 גברים   

14 נשים  98 נשים   

הרמת 
משקולות
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קריטריון בינלאומי בשלבים 
דרוג אבסולוטי IWF, נקודות עולמיות – 112 קווטות אישיות, 56 למגדר, יחולקו למדורגים 

ראשונים מכל מגדר.
דרוג אבסולוטי IWF, נקודות יבשתיות - 70 קווטות אישיות, 35 למגדר, יחולקו למדורגים 

ראשונים מכל מגדר ממדינה )אחד ליבשת( שטרם השיגה ייצוג.
מדינה מארחת – 6 קווטות למדינה, 3 קווטות לכל מגדר מובטחות למדינה המארחת.
ועדה משולשת – 8 קווטות אישיות, 4 למגדר, יחולקו בהתאם לעקרון האוניברסליות.

קווטות לאירוע מדליות של הדרוג אבסולוטי IWF, נקודות עולמיות – 8 קווטות אישיות, 
יחולקו למדורגים ראשונים.

קווטות לאירוע מדליות של הדרוג אבסולוטי IWF, נקודות 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.

מספר זכאים למדינה:
כל מדינה זכאית לקווטה אחת למגדר, בכפוף לכללי הסימום.

איגודים לאומיים שצברו 10-20 הפרות רשומות של כללי הסימום, בתקופה שבין משחקי 
הקיץ האולימפיים 2008 ועד תום משחקי טוקיו 2020, יהיו רשאיות לעוד 2 קווטות למגדר, סך 

הכל 3 קווטות למגדר.
איגודים לאומיים שצברו פחות מ- 10 הפרות רשומות של כללי הסימום, בתקופה שבין 

משחקי הקיץ האולימפיים 2008 ועד תום משחקי טוקיו 2020, יהיו רשאיות לעוד 3 קווטות 
למגדר, סך הכל 4 קווטות למגדר.

במידה ויצברו 3 הפרות רשומות של כללי הסימום, בתקופת הקריטריון האולימפי למשחקי 
טוקיו 2020, עלולות להינקט אחת, או שתי הסנקציות הבאות: )1( שלילת הקווטות של 

המדינה )2( השהיית האיגוד האולימפי הלאומי/האיגוד הלאומי ממשחקי טוקיו, אם 
הספורטאים עדיין יורשו להתחרות בתחרויות הקריטריון, הם לא יוכלו לצבור נקודות לדרוג 

האולימפי.

תחרויות מזכות קווטה:
רמת זהב

אליפות עולם
אליפות עולם לנוער

אליפות יבשתיות
אליפויות יבשתיות לנוער

רמת כסף
.IWF -משחקים יבשתיים, בכפוף ללוח השנה של ה ,IWF -תחרויות רשמיות של ה

רמת ארד
שאר התחרויות הבינלאומיות, אליפויות, גביעים וכו'.

זכאות )המשך(
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)NOC( קווטה למדינה
מקסימום 7 ספורטאיות למדינה, מקסימום 5 

ספורטאיות לקבוצתי ושתי ספורטאיות לאישי.
הקווטה למדינה לתחרות הקבוצתית

הקווטה למדינה למי שהשיגה את הקווטה 
באליפות העולם 2019. וכך גם קווטה שניה 

שתושג בגביעי העולם במהלך 2020.
הקווטה אישית לכל שאר הקריטריונים.

זכאות
נולדו לפני/ב- 31.12.2004.  

 FIG צריכות להיות בעלות רישיון בתוקף של  
במשחקי טוקיו 2020 יוכלו להשתתף רק   

נבחרות, אשר השתתפו באליפות עולם ב- 
2018/ באליפות עולם ב- 2019/ אליפויות 

יבשתיות 2020.
במשחקי טוקיו 2020 יוכלו להשתתף רק   

מתעמלות, אשר השתתפו באליפות עולם 
ב- 2019/ בגביעי העולם 2020/ אליפויות 

יבשתיות 2020.

2 אירועים
נשים בלבד, קרב רב וקבוצתי.

סה"כ ועדה משולשת  מדינה מארחת  קווטה    
26 1 נשים  1 נשים  24 נשים  אישי   
70 5 נשים )נבחרת 1(   65 נשים )13 נבחרות(  קבוצתי   

התעמלות 
אומנותית
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קריטריון בינלאומי
קריטריון אישי

אליפות העולם 2019 – 16 קווטות למדורגות ראשונות בקרב רב, מקסימום 2 מתעמלות 
למדינה )קווטה למדינה(, קווטות שלא נוצלו על ידי 16 המדורגות ראשונות יחולקו למדורגת 

הבאה עם הדרוג הגבוה ביותר וכך הלאה.
גביעי העולם, אפריל 2020 – 3 קווטות ניתנות לספורטאיות למדורגות הגבוה ביותר בדרוג 

האולימפי של סדרת גביעי העולם אפריל, 2020, מקסימום מתעמלת למדינה. קווטות למדינות 
שכבר השיגו קווטה דרך אליפות העולם 2019 ייחשבו קווטה למדינה, קווטות אשר מהוות 

קווטות ראשונות למדינה יחשבו קווטות אישיות.
אליפויות יבשתיות – 5 קווטות אישיות, לספורטאיות המדורגות הגבוה ביותר מאותה יבשת 

שטרם השיגו קריטריון.
קריטריון קבוצתי

אליפות העולם 2018 – 3 הנבחרות המדורגות ראשונות )15 מתעמלות( ישיגו קווטה למדינה. 
אליפות העולם 2019 – 5 הנבחרות המדורגות בדרוג הגבוה ביותר )25 מתעמלות(, שטרם 

השיגו קווטה.
אליפויות יבשתיות מאי 2020 – 5 הנבחרות, 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 1-3, או פעמיים 1-8
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)NOC( קווטה למדינה
מקסימום 12 ספורטאים למדינה:

גברים – מקסימום נבחרת אחת של 4 
ספורטאים ובנוסף מקסימום 2 ספורטאים 

שאינם חלק מהתחרות הקבוצתית. 
נשים - מקסימום נבחרת אחת של 4 

ספורטאיות ובנוסף מקסימום 2 ספורטאיות 
שאינן חלק מהתחרות הקבוצתית. 

סוגי הקווטה
נבחרות ועוד שני ספורטאים  - הקווטות 

למדינה, למעט הקווטות שיחולקו למכשירים 
בודדים בסדרת גביעי העולם, קווטות אלו יהיו 

אישיות.
ספורטאים שאינם חלק מנבחרת – הקווטות 

שמיות, למעט קווטות שיושגו בקרב רב בסדרת 
גביעי העולם, קווטות אלו יהיו למדינה.

זכאות
הגבלת גיל: גברים ילידי 31 דצמבר 

2002 או לפני. נשים ילידות 31 
דצמבר 2004 או לפני.

כל הספורטאים חייבים להיות 
.FIG בעלי  רישיון בתוקף של
נבחרות – חייבות להשתתף 
באליפות העולם 2018, או 

.2019
ספורטאים בודדים – 

חייבים להתחרות באחת 
מהתחרויות הבאות; 

אליפות העולם 2019, גביעי 
העולם במכשירים בודדים 2018-19/2019-20, 

קרב רב בגביעי העולם 2020, אליפות יבשתית 
.2020 14 אירועים

גברים - קבוצתי  קרב רב אישי  תרגילי קרקע  סוס סמוכות  טבעות  סוס קפיצות  מקבילים  מתח
נשים - קבוצתי  קרב רב אישי  תרגילי קרקע  סוס קפיצות  מקבילים מדורגים  קורה

סה"כ ועדה משולשת  מדינה מארחת  קווטה   
98 1 גבר  1 גבר  96 גברים   
98 1 אישה  1 אישה  96 נשים   

התעמלות 
מכשירים
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קריטריון בינלאומי
קריטריון לתחרות הקבוצתית

אליפות העולם 2018 – 3 הנבחרות המדורגות ראשונות, 24 
מתעמלים )12 נשים, 12 גברים(, ישיגו קווטה.

אליפות העולם 2019 – רק 24 הנבחרות המדורגות ראשונות 
מאליפות העולם 2018 יוכלו להתחרות בתחרות זו. 

9 הנבחרות המדורגות ראשונות לפי דרוג המוקדמות, ושטרם 
השיגו קווטה, 72 מתעמלים )36 נשים, 36 גברים(, ישיגו קווטה.

קריטריון לתחרות אישית
מתעמל/ת יוכלו לקבל רק קווטה אחת למדינה, אלא אם השיגו 

קווטה עם נבחרת במהלך אליפויות העולם 2018/2019, אז 
יוכלו לקבל קווטה נוספת למדינה דרך סדרת גביעי העולם בקרב 

רב.

אליפות העולם 2019, קרב רב – 20 קווטות אישיות לנשים 
ו – 12 לגברים, יחולקו למדורגים בדרוג הגבוה ביותר במקודמות 

הקרב רב, מקסימום קווטה אישית אחת למדינה. מתעמלים 
ממדינות שהשיגו קווטה דרך המסלול הקבוצתי, אינם יכולים 

להשיג קווטה אישית בתחרות זו. בקרב רב בתחרות זו יוכלו 
להשתתף רק מתעמלים כחלק מנבחרת שעמדה בדרישות 

להשתתף בתחרות זו, או מקסימום 3 מתעמלים בודדים ממדינה 
שאינה מיוצגת על ידי נבחרת.

אליפות העולם 2019, מכשיר בודד – 12 קווטות לנשים ו – 18 
לגברים יחולקו לשלושה מדורגים בדרוג הגבוה ביותר בגמר 

כל מכשיר בודד, מקסימום שלוש קווטות אישיות למדינה 
לכלל המכשירים הבודדים. קווטות אלו יחולקו רק למתעמלים 

שטרם השיגו קווטה על פי הקריטריונים הקודמים. במשחקי 
טוקיו 2020, מתעמלים אלו יוכלו להתחרות במוקדמות של כל 

המכשירים הבודדים.
גביעי העולם 2018/2019 וגביעי העולם 2019/2020 

במכשירים בודדים - 4 קווטות אישיות לנשים ו – 6 לגברים 
יחולקו למדורגים ראשונים בכל מכשיר על פי הדרוג האולימפי, 

המבוסס על שלוש התוצאות הגבוהות ביותר של כל מתעמל/ת 
בכל מכשיר בגביעי העולם בתקופה זו. מקסימום מתעמל/ת 

אחת למדינה בכל מכשיר, כאשר בתחרויות אלו יוכלו להתחרות 
רק שני מתעמלים/ות מדינה בכל מכשיר. קווטות אלו יחולקו רק 

למתעמלים שטרם השיגו קווטה על פי הקריטריונים הקודמים. 
במשחקי טוקיו 2020, מתעמלים אלו יוכלו להתחרות במוקדמות 

של כל המכשירים הבודדים.
גביעי העולם 2020 בקרב רב - 3 קווטות למדינה לנשים ו – 3 

לגברים יחולקו למדורגים ראשונים בכל מכשיר על פי הדרוג 
האולימפי, המבוסס על התוצאות של כל מתעמל/ת בקרב 

רב בגביעי העולם בתקופה זו. מקסימום קווטה אחת למדינה. 
קווטות אלו יחולקו רק למתעמלים שטרם השיגו קווטה על פי 

הקריטריונים הקודמים. 
אליפויות יבשתיות, מאי 2020 - 9 קווטות לנשים ו – 9 לגברים 
יחולקו למדורגים ראשונים בגמר הקרב רב היבשתי, מקסימום 

קווטה אחת למדינה. הקווטות אישיות, למעט מקרה בו המדינה 
כבר עמדה בקריטריון הקבוצתי, אז הקווטה תהיה למדינה. 

חלוקת הקווטות לפי יבשות: 2 אירופה, 2 פאן אמריקה, 2 אסיה, 
2 אפריקה, 1 אוקיאניה.

באליפויות היבשתיות ספורטאי שהתחרה במסגרת נבחרת 
ועמד איתה בקריטריון דרך אליפויות העולם לא יוכל לקבל 

קווטה נוספת. באותו אופן, מדינה שעמדה בקריטריון הקבוצתי 
באליפויות העולם והשיגה עוד 2 קווטות אישיות במכשירים 
בודדים בגביעי העולם, לא תוכל לקבל עוד קווטה באליפויות 

היבשתיות.
למדינות שכבר עמדו בקריטריון הנבחרתי ואפילו בקווטה אישית 

נוספת, תינתן אפשרות לקבל קווטה למדינה, אך ורק במידה 
והספורטאי המדובר לא היה חלק מהנבחרת שזכתה בקווטה.

הקווטות שיחולקו באליפויות היבשתיות יבטיחו את הייצוג 
היבשתי.

תנאי סף ישראלי 

)על הספורטאי/ת לעמוד באחת הדרישות הבאות(

אליפות אירופה 5-8.
אליפות עולם 9-12.

גביעי העולם 1-3 /פעמיים 1-8 בקרב רב/ פעמיים 1-6 במכשיר 
בודד
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)NOC( קווטה למדינה
48 קווטות למדינה, 24 נשים ו- 24 גברים 

)סירה לאירוע(.
הקווטה היא למדינה.

עבור קווטות שהושגו באליפות העולם בלינץ 
2019, המדינה יכולה לשתף ספורטאים אחרים 
במשחקי טוקיו 2020. הספורטאים שהשיגו את 

הקווטה באליפות העולם בלינץ 2019 יכולים 
להתחרות  במשחקי טוקיו 2020 באירוע אחר 

מזה שהשיגו עבורו את הקווטה.
עבור קווטות שהושגו בתחרויות הקריטריון 

היבשתיות )אפריקה, אסיה-אוקיאניה, 
אמריקות, אירופה( על הספורטאים שהשיגו 
את הקווטה עבור הסירות להתחרות באותו 

אירוע גם במשחקים האולימפיים.

14 אירועים
גברים - סירת יחיד )1X(  זוג )2-(  סירה זוגית )2X(  רביעיה )4-(  סירה לרביעיה )4X(  שמיניה )8+(  סירה 

)2X( זוגית משקל קל
נשים - סירת יחיד )1X(  זוג )2-(  סירה זוגית )2X(  רביעיה )4-(  סירה לרביעיה )4X(  שמיניה )8+(  סירה 

)2X( זוגית משקל קל

סה"כ ועדה משולשת  מדינה מארחת  קווטה   
263 2 גברים  1 גברים  260* גברים   
263 2 נשים  1 נשים  260* נשים   

חתירה

* ההגאים נכללים בקווטות, אך מגדר ההגאי לא מחייב, כך שסירת גברים יכולה להיות עם הגאית ולהיפך.
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בתחרויות היבשתיות יוכלו להתחרות רק מדינות שהשיגו קווטה לסירה אחת בלבד או שטרם 
השיגו קווטה.

 

סירת יחיד 
 )1X(

זוג )2-(

סירה זוגית 
)2X(

רביעייה
)-4( 
סירה 

לרביעייה 
)4X(

שמיניה 
)+8(

סירה זוגית 
משקל קל 

)2X(
מדינה 

מארחת
ועדה 

משולשת

אליפות 
העולם 

2019
9 גברים
9 נשים

11 גברים
11 נשים

11 גברים
11 נשים
8 גברים
8 נשים

8 גברים
8 נשים

5 גברים
5 נשים

7 גברים
7 נשים

קריטריון 
יבשתי אסיה 
- אוקיאיניה

5 גברים
5 נשים

3 גברים
3 נשים

קריטריון 
יבשתי 

אפריקה
5 גברים
5 נשים

1 גברים
1 נשים

קריטריון 
יבשתי 

אמריקה
5 גברים
5 נשים

3 גברים
3 נשים

קריטריון 
יבשתי 
אירופה

3 גברים
3 נשים

2 גברים
2 נשים

תחרות
קריטריון 

אחרונה
2 גברים
2 נשים

2 גברים
2 נשים

2 גברים
2 נשים

2 גברים
2 נשים

2 גברים
2 נשים

2 גברים
2 נשים

2 גברים
2 נשים

סירות

29 גברים
29 נשים

13 גברים
13 נשים

13 גברים
13 נשים

10 גברים
10 נשים

10 גברים
10 נשים

7 גברים
7 נשים

18 גברים
18 נשים

1 גברים
1 נשים

2 גברים
2 נשים

ספורטאים

29 גברים
29 נשים

26  גברים
26 נשים

26 גברים
26 נשים

40 גברים
40 נשים

 40 גברים
40 נשים

63 גברים
63 נשים

36 גברים
36 נשים

1 גברים
1 נשים

2 גברים
2 נשים
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)NOC( קווטה למדינה
מקסימום 8 ספורטאים, 4 נשים ו-4 גברים, 

ספורטאי אחד לאירוע.
דרוג העולמי האולימפי, או סדרת הגרנד 

סלאם העולמית: 8 ספורטאים למדינה, 
4 נשים ו - 4 גברים, ספורטאי/ת 1 לכל 

קטגוריית משקל.
תחרויות הקריטריון היבשתית: 4 ספורטאים 

למדינה, 2 נשים ו-2 גברים, ספורטאי/ת 1 לכל 
קטגוריית משקל.

הקווטה למדינה, אם הקווטה היא דרך הדרוג 
האולימפי העולמי, המדינה יכולה להכניס רק 

ספורטאי שהינו מדורג בעשרים הראשונים 
בדרוג, בין התאריכים 12.2019-06.2020.

זכאות
גיל 17 לפחות, נולדו ב/לפני 31.12.2003.

להיות בעלי תעודת דאן קוקיוון.
להחזיק רישיון ספורטאי של איגוד הטאקוונדו 

העולמי.
עבור הזמנה של הועדה המשולשת, 

או של המדינה המארחת, על 
הספורטאי לעמוד באחת הדרישות 

הבאות: זוכה במדליה באחת 
מתחרויות האיגוד העולמי בין 

מאי 2018 לאפריל 2020.
מדורג 20 ומעלה לפחות פעם 
אחת בדרוג העולמי בין מאי 

2018 לאפריל 2020.
להגיע לפחות לשלב 1/16 

באליפות העולם 2019.
להגיע לפחות לרבע גמר באליפויות היבשתיות 

בין מאי 2018 לאפריל 2020.
זוכה אליפות לאומית בין מאי 2018 לאפריל 

.2020 8 אירועים
גברים - עד 58 ק"ג  עד 68 ק"ג  עד 80 ק"ג  80 + ק"ג
נשים - עד 49 ק"ג  עד 57 ק"ג  עד 67 ק"ג  67 + ק"ג

סה"כ ועדה משולשת  מדינה מארחת  קווטה   
128 2 גברים  2 גברים  60 גברים   

2 נשים  2 נשים  60 נשים   

טאקוונדו
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דרוג העולמי האולימפי וסדרת הגרנד סלאם העולמית:

48 קווטות יחולקו דרך מסלול זה, 24 לנשים ו- 24 לגברים. מדינה יכולה להשיג מקסימום 8 
קווטות דרך מסלול זה, 4 נשים ו- 4 גברים. 

דרוג העולמי האולימפי - 40 קווטות, 20 לנשים ו- 20 לגברים יחולקו בהתאם לדירוג העולמי 
של WT, סך הכל 5 ספורטאים בכל אירוע, מקסימום ספורטאי אחד לאירוע למדינה. 

להלן טבלת דרוג התחרויות לניקוד בדרוג העולמי:

סדרת הגרנד סלאם העולמית – 8 קווטות, 4 לנשים ו- 4 לגברים יחולקו למדורגים הכי גבוה 
בדירוג בתום סדרת הגרנד סלאם העולמית של WT בינואר 2020, מקסימום ספורטאי אחד 

לאירוע למדינה.

אליפויות יבשתיות:
72 קווטות יחולקו בחמש האליפויות היבשתיות, 36 לנשים ו- 36 לגברים. בתחרויות אלו יוכלו 

להשתתף רק מדינות שהשיגו פחות משתי קווטות למגדר במסלול הקודם. 

תנאי סף ישראלי )על הספורטאי/ת לעמוד באחת הדרישות הבאות(
אליפות אירופה* 5-8 

אליפות עולם 9-16 
1-3 בגרנד סלאם/גרנד פרי

* כולל אליפות אירופה אולימפית

דרוג קווטה  יבשת   
ספורטאי/ת בכל קטגוריה  8 אוקיאניה   

2 ספורטאים/ות בכל קטגוריה  16 אפריקה   
2 ספורטאים/ות בכל קטגוריה  16 אמריקה   
2 ספורטאים/ות בכל קטגוריה  16 אסיה   
2 ספורטאים/ות בכל קטגוריה  16 אירופה   
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מקסימום קווטה למדינה 2 נשים ו- 2 גברים, 

מקסימום 2 ספורטאים באירוע.
הקווטה אישית.

זכאות
על הספורטאי להחזיק בתאריך 6.6.20, רישיון 

של איגוד העולמי )IFSC(, על הרישיון להיות 
בתוקף לשנה האולימפית.

אסור לספורטאי להיות מורחק מכל סיבה 
שהיא מאף תחרות של האיגוד העולמי במהלך 

השנה האולימפית.
על הספורטאי להתחרות לפחות בתחרות אחת 

מתחרויות הקריטריון האולימפי.

2 אירועים
גברים - משולב )בולדרינג, הובלה, ספיד(
נשים - משולב )בולדרינג, הובלה, ספיד(

סה"כ ועדה משולשת  מדינה מארחת  קווטה   
40  1 1 גבר  18 גברים   

 1 1 אישה  18 נשים   

טיפוס 
ספורטיבי
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אליפות העולם 2019 - 7 קווטות לנשים  ו- 7 קווטות לגברים למדורגים ראשונים.

תחרות קריטריון בטולוז, 28.11-1.12.2019 – 6 קווטות לנשים  ו- 6 קווטות לגברים 
למדורגים ראשונים. רק 20 המדורגים הראשונים בדירוג גביע העולם, שטרם השיגו קווטה 

יוכלו להשתתף בתחרות זו. 
אליפויות יבשתיות 2020 – קווטה אחת לנשים וקווטות אחת לגברים למדורגים ראשונים בכל 

אחת מהתחרויות היבשתיות, סך הכל 5 קווטות לכל מגדר, לספורטאים שטרם השיגו קווטה.
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מקסימום 6 ספורטאים למדינה, 3 נשים ו- 3 

גברים.
מדינות שלפחות שלושה ספורטאים שלהן 

מדורגים בין 30 הספורטאים הראשונים בדרוג 
ה- ITU המקסימום 3 נשים ו- 3 גברים.

שאר המדינות מקסימום 2 נשים ו- 2 גברים.
הקווטה למדינה.

זכאות
על הספורטאים לעמוד בלפחות אחת מן 

הדרישות הבאות עד ה- 11.5.2020:
דרוג 1-140 בדרוג האולימפי האישי של ה- 

.ITU

דרוג 1-140 בדרוג האולימפי המעורב של 
.ITU -ה

השגת קווטה בתחרויות הקריטריון האולימפי 
היבשתיות

השגת קווטה בתחרויות הקריטריון האולימפי 
העולמיות לשנת 2019.

דרוג 1-140 בדרוג הקריטריונים 
האולימפיים.

3 אירועים
נשים אישי 
גברים אישי

מעורב

סה"כ ועדה משולשת  מדינה מארחת  קווטה   
110  2 2 גברים  51 גברים   

  2 2 נשים  51 נשים   

טריאתלון
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כל הספורטאים שעומדים בקריטריון זכאים להתחרות במקצה היחידים ובמקצה המעורב.

קריטריון מעורב:
דרוג אולימפי מעורב של ITU, 31.3.2020 -  14 קווטות ל-7 הנבחרות המדורגות הכי גבוה 

בדרוג האולימפי המעורב. 2 קווטות למגדר למדינה.
תחרות הקריטריון האולימפי במקצה מעורב 1.4-11.5.2020 - 6 קווטות יחולקו ל-3 

המקומות הראשונים שטרם השיגו את הקריטריון. 2 קווטות למגדר למדינה. בתחרות זו יוכלו 
להתחרות רק נבחרות שלא השיגו את הקריטריון דרך הדרוג האולימפי. אם למדינה שזכתה 

בקווטה יש פחות משני ספורטאים למגדר, הקווטה תעבור למדינה הבאה בדרוג. אם עדיין לא 
ניתן למלא את הקווטה, הקווטה תעבור למדינה עם הספורטאי הבא בדרוג האולימפי האישי.

קריטריון אישי:
דרוג אולימפי אישי של ITU, 11.5.2018-11.5.2020 - 26 קווטות למגדר למדורגים הכי גבוה 

בדרוג האולימפי האישי שיפורסם ב-11.5.2020. קווטה אחת למגדר למדינה. שני הספורטאים 
המדורגים גבוה ביותר ממדינות שהשיגו קווטה דרך המסלולים הקודמים לא יילקחו בחשבון 

בחלוקת קווטות אלו.
דרוג אישי עולמי של ה- ITU, 11.5.2020 וייצוג יבשתי – המדינה המדורגת גבוה ביותר ושטרם 

השיגה קווטה תקבל קווטה אחת למגדר לפי סדר היבשות הבא:
אפריקה
אמריקה

אסיה
אירופה

אוקיאניה
במידה ולא תהיה מדינה מתאימה לפי הייצוג היבשתי, הקווטה תעבור לספורטאי המדורג גבוה 

ביותר בדרוג האולימפי האישי, ללא התחשבות ביבשת.

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

אליפות אירופה 5-10
אליפות עולם 9-16

26-50 ITU -דרוג אולימפי אישי של ה

מעורב
אליפות אירופה 5-8
אליפות עולם 9-12
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מקסימום קווטה למדינה 9 נשים ו- 9 גברים, 

הקווטה היא לכל אירוע אישי ולכל אירוע 
קבוצתי.

נבחרת אחת בת 3 ספורטאים לכל אירוע 
קבוצתי, ספורטאי/ת באירוע אישי במידה ולא 

הושגה קווטה על ידי הנבחרת.
אירועים אישיים – בכל נשק כ-34 ספורטאים, 

כתלות בחלוקת הקווטות של המדינה 
המארחת בכל אירוע.

אירועים קבוצתיים – 8 נבחרות בכל אירוע 
דרך הקריטריון ואפשרות לנבחרת נוספת של 

המדינה המארחת.
קווטות אישיות – 60 קווטות לאירועים 

האישיים יחולקו לספורטאים שלא השיגו את 
הקריטריון דרך הקריטריון הקבוצתי.

קווטות למדינה – 144 קווטות לכל האירועים 
הקבוצתיים, לנבחרות בנות 3 ספורטאים/

ות. הספורטאים שהשיגו את הקריטריון דרך 
הקווטה הקבוצתית ישתתפו באירוע האישי 

בהתאמה.

12 אירועים
גברים - אישי רומח  אישי דקר  אישי חרב  קבוצתי חרב  קבוצתי רומח  קבוצתי דקר
נשים - אישי רומח  אישי דקר  אישי חרב  קבוצתי חרב  קבוצתי רומח  קבוצתי דקר

סה"כ מדינה מארחת  קווטה   
212   8 102 גברים   

102 נשים  

סיוף
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קריטריון קבוצתי

144 קווטות למדינה ל- 48 נבחרות בנות 3 ספורטאים/ות, 8 נבחרות לכל אחד מ-6 האירועים 
הקבוצתיים. הקווטות יחולקו על פי הדרוג העולמי לנבחרות של איגוד הסיוף העולמי, 

שיפורסם ב- 4.4.20, על סמך נקודות שנצברו בגביעי העולם לנבחרות, אליפויות יבשתיות 
לנבחרות ובאליפות העולם לנבחרות בין 3.4.19-4.4.20.

4 הנבחרות המדורגות ראשונות בדרוג העולמי 
הנבחרת המדורגת בדרוג הגבוה ביותר מארבעת האזורים )אפריקה, אמריקה, אסיה-

אוקיאניה, אירופה(, כל זאת במידה והנבחרות הללו מדורגות 5-16 בדרוג העולמי. אם אין 
נציגות אזורית במיקום 5-16 בדרוג העולמי, הקווטה תועבר לנבחרת המדורגת הגבוה ביותר, 

שטרם השיגה את הקווטה.

קריטריון אישי
60 קווטות אישיות 10 ספורטאים/ות, לכל אחד מ-6 האירועים האישיים, לספורטאים שלא 

השיגו קווטה דרך הקריטריון הקבוצתי. 
36 קווטות אישיות )6 קווטות לכל אירוע אישי( יחולקו על פי הדרוג העולמי האישי המותאם 

)AOR( של איגוד הסיוף העולמי, שיפורסם ב- 4.4.20 על סמך נקודות שנצברו בתחרויות 
הגרנד פרי, גביעי העולם, תחרויות סטלייט, אליפויות יבשתיות ובאליפות העולם בין -3.4.19

.4.4.20
הדרוג העולמי האישי המותאם )AOR( של איגוד הסיוף העולמי הוא הדרוג העולמי, לאחר 

שהחסירו ממנו את כל הספורטאים שהשיגו קווטה דרך הקריטריון הקבוצתי והשאירו רק את 
הספורטאים עם הדרוג הכי גבוה למדינה, לאזור ולנשק. 6 הספורטאים/ות המדורגים בדרוג 

המותאם לפי מפתח האזורים ולכל נשק, ישיגו את הקווטה ישירות )1 אפריקה, 1 אמריקה, 2 
אסיה-אוקיאניה, 2 אירופה(. 

24 קווטות אישיות )4 קווטות לכל אירוע אישי( יחולקו למדורגים בדרוג הגבוה ביותר 
בתחרויות הקריטריון האזוריות, רק קווטה אחת למדינה )1 אפריקה, 1 אמריקה, 1 אסיה-

אוקיאניה, 1 אירופה(. רק למדינות שטרם השיגו את הקריטריון דרך הקריטריון הקבוצתי או 
דרך הדרוג העולמי המותאם.

תנאי סף ישראלי )על הספורטאי/ת לעמוד באחת הדרישות הבאות(
אליפות אירופה 5-8
אליפות עולם 9-16

1-3 באחת מחמש תחרויות גביע העולם בהם מתקיימת גם תחרות קבוצתית
 ZONE מקום 1 בתחרות
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)NOC( קווטה למדינה
18 קווטות למדינה )סירה לאירוע(:

12 קווטות קיאקים )6 נשים, 6 גברים(.
6 קווטות קאנו )3 נשים, 3 גברים(.

הקווטה היא למדינה.
המדינה מחויבת לקחת חלק באירוע בו קיבלה 

את הקווטה.
ספורטאי/ת שישתתפו במשחקי טוקיו 2020 

יוכלו להשתתף ביותר מאירוע אחד.

זכאות
חובת השתתפות המדינה בלפחות מקצוע 

אולימפי אחד באליפות העולם 2019.
על מנת להיות זכאים לקווטת הועדה 

המשולשת, על הספורטאים להתחרות 
בלפחות באחת מתחרויות הקריטריון 

האולימפי.

12 אירועים
   )K2( 1000 מטר קייאק זוגי  )K1( 1000 מטר קייאק יחיד  )K1( גברים - 200 מטר קייאק יחיד

)C2( 1000 מטר קאנו זוגי  )C1( 1000 מטר קאנו יחיד  )K4( 1000 מטר קייאק לארבעה
   )K2( 500 מטר קייאק זוגי  )K1( 500 מטר קייאק יחיד  )K1( נשים - 200 מטר קייאק יחיד

)C2( 500 מטר קאנו זוגי  )C1( 200 מטר קאנו יחיד  )K4( 500 מטר קייאק לארבעה

סה"כ ועדה משולשת  מדינה מארחת  קווטה   
123 2 קווטות  2 גברים  121 גברים   
123 )קאנו ספרינט / סלאלום(  2 נשים  121 נשים   

קיאקים
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קריטריון בינלאומי
אליפות העולם 2019  

)K1( 5 קווטות יחולקו לאירוע 200 מטר קיאק יחיד
5 קווטות יחולקו לאירוע 1000 מטר קיאק יחיד )K1( ועוד קווטה למדינה המארחת.

גביע העולם 2 בשנת 2020  
קווטה אחת תחולק לכל אירוע.

תחרויות יבשתיות  
.)K1( 2 קווטות אירופאיות יחולקו לאירוע 200 מטר קיאק יחיד

.)K1( 2 קווטות אירופאיות יחולקו לאירוע 1000 מטר קיאק יחיד
לתחרויות היבשתיות יוכלו להשתתף מדינות שטרם עמדו בקריטריון. על מנת, שאירוע 
בתחרויות היבשתיות, יזכה את המתחרים בקווטה חובת השתתפות של לפחות משלוש 

מדינות באירוע.

תנאי סף ישראלי )על הספורטאי/ת לעמוד באחת הדרישות הבאות(
אליפות אירופה 5-8.
אליפות עולם 9-12.

גביע העולם 1-4 בתנאי שהמיקום הסופי מהווה 2/3 עליון מסך משתתפי התחרות.



70

)NOC( קווטה למדינה
הקווטה למדינה, פרט לקווטות שניתנות 

בעקבות הדרוג האישי העולמי שהן קווטות 
אישיות.

קווטות אישיות - 12 קווטות נשים ו- 12 
קווטות לגברים למדינה, מקסימום 2 

ספורטאים לאירוע, לפי הדרוג העולמי 31.5.20. 
לספורטאים שלא השיגו קווטה דרך תחרויות 

הקריטריון הרשמיות.
קווטות קבוצתיות - 6 קווטות לאירועים 
המעורבים למדינה )3 נשים ו- 3 גברים(. 

קווטה אחת לשני ספורטאים )אישה אחת 
וגבר אחד( לאירוע מעורב; מדינה יכולה לשתף 

מקסימום שתי נבחרות )2 נשים ו- 2 גברים( 
     Double -בכל אירוע מעורב על ידי שימוש ב

 Starters.

זכאות
 Minimal Qualification score( השגת
MQS( באליפות העולם, גביעי 

העולם, אליפויות יבשתיות, 
משחקים יבשתיים ובתחרויות 

הקריטריון האולימפי, במקצועות 
האולימפיים. כל ספורטאי 
שעומד בדרישות לאירוע 

מעורב, חייב לעמוד בדרישות 
ה- MQS באירוע האישי 

המקביל.

15 אירועים
   )RFP( 25 מ' אקדח ספורט   )AR60( 10 מ' אקדח אויר  )FR3X40( 50 מ' רובה 3 מצבים  )AR60( גברים - 10 מ' רובה אויר

SKEET )SK 125(  TRAP )TR 125(
  )FP( 25 מ' אקדח  )AP60W( 10 מ' אקדח אויר  )R3X40( 50 מ' רובה 3 מצבים   )AR60W( נשים - 10 מ' רובה אויר

 SKEET )SK 125W(  TRAP )TR 125W(
נבחרות מעורבות - 10 מ' רובה אויר נבחרת מעורבת )ARMIX(  10 מ' אקדח אויר נבחרת מעורבת )TRAP  )APMIX נבחרת 

)TRMIX( מעורבת

קליעה

סה"כ דרוג אישי עולמי   ועדה משולשת  מדינה מארחת  קווטה   
360  6  12 6 גברים  150 גברים   

6  12 6 נשים  150 נשים   
6 נבחרת מעורבת    
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זכאות )המשך( 

קריטריון בינלאומי
מספר הקווטות ופיזורן על פני האירועים מפורטים בטבלה:

)AR60( 10 מ' רובה אויר
)FR3X40( 50 מ' רובה 3 מצבים

)AP60( 10 מ' אקדח אויר
 )RFP(  25 מ' אקדח ספורט

TRAP )TR 125(

SKEET )SK 125(

595,0
1135

563
560
112
114

)AR60W( 10 מ' רובה אויר
)R3X40( 50 מ' רובה 3 מצבים

)AP60W( 10 מ' אקדח אויר
)FP( 25 מ' אקדח
TRAP )TR 125W(

SKEET )SK 125W(

590,0
1115

550
555

92
92

10 מ' רובה אויר נבחרת 
)ARMIX( מעורבת

10 מ' אקדח אויר נבחרת 
)APMIX( מעורבת

)TRMIX( נבחרת מעורבת TRAP

790,0

742

122

MQS גבריםMQS נשיםMQS נבחרות מעורבות

באליפות העולם 2018 בתחרויות הקבוצתיות כל מדינה רשאית 
לרשום 2 נבחרות לכל אירוע מעורב, אך זכאית לקווטה אחת 

בלבד אם עמדה בקריטריונים.
על מנת לקבל קווטה, על התוצאה של הספורטאי בתחרות 

חייבת להיות שווה, או גבוהה יותר מה- MQS  הנדרש לאירוע 
זה.

ספורטאי יכול להשיג קווטה אחת בלבד למדינה לאירוע, מעבר 
לכך הספורטאי גם יכול לקחת חלק בקווטה של הנבחרת 

המעורבת של המדינה.
ספורטאי יוכל לקבל קווטה רק אם טרם השיג קווטה, במידה 

וכבר השיג הקווטה, הקווטה תעבור לספורטאי הבא בדרוג. 
באותו אופן, במידה ומדינה מילאה את מכסת הספורטאים 

למקצוע תועבר הקווטה לספורטאי הבא בדרוג.
נבחרת מעורבת: ניתן לקבל קווטה באמצעות ספורטאים 

שנרשמו לאירוע המעורב באליפות העולם 2018 בקוריאה, או 
באמצעות ספורטאים שנרשמו לאירוע האישי המקביל.

דרוג אישי עולמי: הספורטאי המדורג גבוה ביותר במקצוע 
שטרם השיג קווטה כלשהי ושהמדינה שלו לא השיגה קווטה 

במקצוע המדובר, יקבל קווטה אישית )סה"כ 12 קווטות לנשים 
ו- 12 קווטות לגברים(. 

במקרה שאין ספורטאי מתאים, הקווטה תעבור למדינה ללא אף 
קווטה ושספורטאי שלה בעל ה- MQS הגבוה ביותר. 
במקרה של שוויון, הקווטה תוענק למדינה עם מספר 

 .MQS הספורטאים הרב יותר בעלי
אם עדיין יש שוויון, הקווטה תוענק למדינה עם מספר 
הספורטאים הרב יותר בעלי MQS במקצוע הספציפי.

תנאי סף ישראלי 

)על הספורטאי/ת לעמוד באחת הדרישות הבאות(

אליפות אירופה 5-8
אליפות עולם 9-16

גביע עולם 1-4
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)NOC( קווטה למדינה
מקסימום 6 ספורטאים למדינה, מקסימום 

נבחרת אחת של 3 גברים ומקסימום גבר אחד 
אם מתחרים רק ביחידים, המקסימום זהה 

לנשים.
הקווטה למדינה.

זכאות
 )MQS( השגת קריטריון ניקוד מינימלי

בתחרויות בין היום הראשון של אליפות העולם 
2019 ועד התחרות הרשמית האחרונה של 

איגוד הקשתות העולמי.
ניקוד מינימלי לנשים 70 מטר כ-605 נקודות
ניקוד מינימלי לגברים 70 מטרכ-650 נקודות

5 אירועים
יחידים )נשים/גברים(  נבחרת )נשים/גברים(  נבחרת מעורבת.

סה"כ ועדה משולשת  מדינה מארחת  קווטה   
64 2 גברים  3 גברים  59 גברים   
64 2 נשים  3 נשים  59 נשים   

קשתות
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קריטריון בינלאומי
קבוצתי )נשים / גברים(:

אליפות העולם 2019 -  24 קווטות יחולקו ל- 8 הנבחרות הראשונות )3 קווטות לנבחרת(.
תחרות הקריטריון העולמית האחרונה לקבוצות -  9 קווטות ל - 3 הנבחרות הראשונות )3 
קווטות לקבוצה(, בתחרות זו יוכלו להתחרות רק נבחרות, שלא עמדו בקריטריון באליפות 
העולם 2019. אם ספורטאי הנבחרות המדורגות כבר קיבלו קווטה דרך הקריטריון האישי, 

הקווטה האישית תוסף למאגר הקווטות האישיות בתחרות זו.

קבוצתי מעורב:
אליפויות יבשתיות -  10 קווטות יחולקו ל- 5 הנבחרות הראשונות )2 קווטות לנבחרת( 
בתחרויות היבשתיות לנבחרות מעורבות. במידה ותחרות קבוצתית מעורבת אינה חלק 

מתכנית התחרות היבשתית, 2 הקווטות )אחת למגדר( יוספו למאגר הקווטות האישיות 
בתחרות הקריטריון העולמית האחרונה.

אישי  )נשים / גברים(:
אליפות העולם 2019 - 8 קווטות יחולקו ל- 8 המדורגים הכי גבוה )4 נשים, 4 גברים,   

מקסימום קווטה למגדר למדינה( ושהמדינה לא השיגה קריטריון קבוצתי באליפות העולם 
.2019

קריטריון יבשתי עבור אסיה, אירופה והאמריקות – 6 קווטות יחולקו ל- 6 המדורגים הכי   
גבוה )3 נשים, 3 גברים מקסימום קווטה למגדר למדינה(, במשחקים היבשתיים ושהמדינה 

לא השיגה קריטריון קבוצתי באליפות העולם 2019.
תחרויות הקריטריון היבשתיות שיקבעו על ידי איגוד הקשתות העולמי – למדורגים   

ראשונים בכל מגדר שטרם עמדו בקריטריון, על פי המפתח הבא:
- אירופה 4 קווטות למגדר סה"כ 8  

- אסיה 3 קווטות למגדר סה"כ 6  
- אמריקות 3 קווטות למגדר סה"כ 6  
- אפריקה 2 קווטות למגדר סה"כ 4  

- אוקיאניה 1 קווטות למגדר סה"כ 2  
תחרות הקריטריון העולמית האחרונה לקבוצות -  )4 נשים, 4 גברים, מקסימום קווטה   

למגדר למדינה(, בתחרות זו יוכלו להתחרות רק מדינות, שטרם עמדו בקריטריון. 
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)NOC( קווטה למדינה
מקסימום נבחרת אחת, 3 ספורטאים למדינה.

הקווטה למדינה.

זכאות
רוכבים: נולדו ב/לפני 31.12.2002 )בני 18 

ומעלה(
סוסים: נולדו ב/לפני 31.12.2011 )בני 9 

ומעלה(
על כל הרוכבים והסוסים להשיג את 

 Minimum Eligibility ,דרישות המינימום
MER( Requirements(, בתחרויות הנבחרות 

של ה- FEI בין התאריכים 1.1.2019-1.6.2020

2 אירועים
מעורבים נשים וגברים – יחידים וקבוצתי.

סה"כ מדינה מארחת  קווטה   
75 3 קווטות  72 נשים וגברים   

רכיבה 
קפיצות
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קריטריון בינלאומי
קבוצתי

20 קווטות יחולקו למדינות דרך הדרוג הקבוצתי:
1 קווטה – מדינה מארחת, מקסימום 3 ספורטאים. 

6 קווטות – למדורגות ראשונות באליפות העולם, WEG 2018, מקסימום 18 ספורטאים. 
3 קווטות - למדורגות ראשונות מצפון ודרום מערב אירופה, באליפות אירופה לקפיצות 2019, 

מקסימום 9 ספורטאים. למעט מדינות שכבר השיגו את הקווטה.
2 קווטות – למדורגות ראשונות ממרכז ומזרח אירופה וממרכז אסיה בתחרויות הקריטריון של 

אזורים אלו בשנת 2019, מקסימום 6 ספורטאים. למעט מדינות שכבר השיגו את הקווטה.
3 קווטות – למדורגות ראשונות מהאמריקות במשחקי פאן אמריקה 2019, מקסימום 9 

ספורטאים. למעט מדינות שכבר השיגו את הקווטה.
2 קווטות – למדורגות ראשונות מאפריקה ומן המזרח התיכון בתחרויות הקריטריון של אזורים 

אלו בשנת 2019, מקסימום 6 ספורטאים. למעט מדינות שכבר השיגו את הקווטה.
 FEI ,2019 1 קווטה – למדורגת ראשונה מדרום מזרח אסיה ואוקיאניה בגמר הגביע לאומות

Nations Cup Final,  מקסימום 3 ספורטאים. למעט מדינות שכבר השיגו את הקווטה.

יחידים
15 קווטות במסלול קריטריון ליחידים יחולקו רק למדינות שלא נכנסו דרך המסלול לנבחרות.

כל קווטה תוענק לרוכב אחד וסוס אחד למדינה
15 קווטות לרוכבים המדורגים גבוה ביותר בדרוג האולימפי של ה- FEI בקפיצות, מקסימום 

קווטה אחת למדינה:
2 קווטות לרוכבים מצפון מערב אירופה.
2 קווטות לרוכבים מדרום מערב אירופה.

2 קווטות לרוכבים ממרכז ומזרח אירופה וממרכז אסיה.
2 קווטות לרוכבים מאפריקה והמזרח התיכון.

2 קווטות לרוכבים מדרום מזרח אסיה ומאוקיאניה.
4 קווטות לרוכבים מהאמריקות.

1 קווטה למדינה שלה הרוכב המדורג הגבוה ביותר בדרוג האולימפי של ה- FEI, שטרם השיגה 
קווטה.
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)NOC( קווטה למדינה
מקסימום 28 נשים ו- 28 גברים למדינה, 

מקסימום שני ספורטאים למקצוע, מקסימום 
נבחרת אחת למקצוע שליחים.

מדינה ללא ספורטאים, או נבחרת, שעמדו 
בקריטריון, תוכל להכניס 1-2 ספורטאים 

)ספורטאי וספורטאית(, ספורטאי 1 באירוע, 
דרך הקווטה האוניברסלית.

הקווטה אישית במקצועות האישיים ולמדינה 
במקצועות השליחים.

זכאות
כל הספורטאים הרשאים להתחרות בתחרויות 

.FINA רשמיות של
לקווטה אוניברסלית חובת השתתפות 

באליפות העולם 2019.

35 אירועים
גברים - 50 מ' חופשי  100 מ' חופשי  200 מ' חופשי  400 מ' חופשי  800 מ' חופשי  1500 מ' חופשי  100 מ' גב  200 מ' גב  100 

מ' חזה  200 מ' חזה  100 מ' פרפר  200 מ' פרפר  200 מ' מעורב  400 מ' מעורב  4x100 חופשי  4x200 חופשי  4x100 מעורב
נשים - 50 מ' חופשי  100 מ' חופשי  200 מ' חופשי  400 מ' חופשי  800 מ' חופשי  1500 מ' חופשי  100 מ' גב  200 מ' גב  100 

מ' חזה  200 מ' חזה  100 מ' פרפר  200 מ' פרפר  200 מ' מעורב  400 מ' מעורב  4x100 חופשי  4x200 חופשי  4x100 מעורב
נשים וגברים - 4x400 מעורב קבוצתי 

סה"כ  קווטה אוניברסלית  קווטה   
878*   

שחיה

* מספר המדינות שישתתפו במשחקי טוקיו יהיה זהה לפחות למספר המדינות המשתתפות באליפות העולם 2019 
)בכפוף לזכאות הספורטאים להשתתף במשחקי טוקיו(
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קריטריון בינלאומי
סדר חשיבות קביעת הקריטריון למשחקי טוקיו:

A 1. כל הספורטאים שהשיגו תוצאת
2. ספורטאים במשחי השליחים

3. קווטות אוניברסליות
B בעקבות תוצאות FINA 4. ספורטאים שיזומנו על ידי

קריטריון אישי 
ניתן לקבוע קריטריון אישי בין 1.3.2019-29.6.2020 

FINA תקבע זמני קריטריון A  ו- B, אותן ניתן יהיה לקבוע 

בתחרויות ש FINA פרסמה בדצמבר 2018.
ספורטאי שיקבע תוצאת A, יכנס למשחקים באופן אוטומטי.

מדינה תוכל לשלוח שני ספורטאים באותו מקצוע, רק אם 
.A שניהם השיגו תוצאת

FINA תזמן ספורטאים שקבעו קריטריון B עד להשלמת 878 

הקווטות, הזמנת הספורטאים תתבצע על פי הדרוג העולמי 
בתאריך 29.6.20 מספר הספורטאים המוזמן יחולק בין 

המקצועות השונים. 

קריטריון שליחים
מקסימום 16 קבוצות שליחים למקצוע, סה"כ 112 קבוצות

12 הקבוצות המדורגות ראשונות באליפות העולם 2019 יכנסו 
אוטומטית, קבוצה למדינה למקצוע.

4 הקבוצות המהירות ביותר בדרוג העולמי ב- 31.5.2020 
שנקבע בין 1.3.2019-31.5.2020.

כל שחיין שהשיג קריטריון אישי יהיה זכאי להתחרות בשליחים.
בכל מקצוע שליחים מדינה יכולה לשתף ספורטאים שלא השיגו 

את הקריטריון האישי, אך קבעו תוצאת B במשחה הרלוונטי 

בשליחים לפי המפתח הבא:
משחה אחד – 2 ספורטאי שליחים בלבד
שני משחים – 4 ספורטאי שליחים בלבד

שלושה משחים – 6 ספורטאי שליחים בלבד
ארבעה משחים – 8 ספורטאי שליחים בלבד

חמישה משחים – 10 ספורטאי שליחים בלבד
שישה משחים – 12 ספורטאי שליחים בלבד.

במידה ומדינה משתפת ספורטאי רק במשחה השליחים, 
הספורטאי חייב להתחרות במשחה זה, אם לא יתחרה הנבחרת 

תפסל, למעט במקרה חירום/פציעה.
10.6.2020 – עד תאריך זה על המדינה לאשר השתתפות 

ספורטאי השליחים שעמדו בקריטריון.
22.6.2020 - עד תאריך זה על המדינה לאשר השתתפות 

ספורטאי שישתתפו במשחה שליחים בלבד.

תנאי סף ישראלי 

)על הספורטאי/ת לעמוד באחת הדרישות הבאות(

אליפות עולם 9-16
אליפות אירופה 5-8

A תוצאת

טבלת תוצאות סטנדרט
גברים אירוע  נשים   

A תוצאת  B תוצאת   A תוצאת  B תוצאת  
22.01  22.67 50 מ' חופשי   24.77  25.51  
48.57  50.03 100 מ' חופשי   54.38  56.01  

1:47.02  1:50.23 200 מ' חופשי   1:57.28  2:00.80  
3:46.78  3:53.58 400 מ' חופשי   4:07.90  4:15.34  
7:54.31  8:08.54 800 מ' חופשי   8:33.36  8:48.76  

15:00.99  15:28.02 1500 מ' חופשי   16:32.04  17:01.80  
53.85  55.47 100 מ' גב   1:00.25  1:02.06  

1:57.50  2:01.03 200 מ' גב   2:10.39  2:14.30  
59.93  1:01.73 100 מ' חזה   1:07.07  1:09.08  

2:10.35  2:14.26 200 מ' חזה   2:25.52  2:29.89  
51.96  53.52 100 מ' פרפר   57.92  59.66  

1:56.48  1:59.97 200 מ' פרפר   2:08.43  2:12.28  
1:59.67  2:03.26 200 מ' מעורב אישי   2:12.56  2:16.54  
4:15.84  4:21.46 400 מ' מעורב אישי   4:38.53  4:46.89  
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)NOC( קווטה למדינה
מקסימום 8 ספורטאיות למדינה, זוג 1 )2 

ספורטאיות( וקבוצה אחת )8 ספורטאיות(.
מדינה שעמדה בקריטריון לדואט ולקבוצתי, 

תוכל לשתף מקסימום 8 ספורטאיות.
קווטה למדינה

זכאות
ספורטאיות הזכאיות להשתתף בתחרויות 

.FINA ועומדות בחוקי ,FINA רשמיות של
ספורטאיות שנולדו לפני ה- 31.12.2005.

2 אירועים
דואט נשים  קבוצתי נשים

סה"כ מדינה מארחת  קווטה   
104 נשים 8 נשים  96 נשים   

שחיה 
אומנותית
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קריטריון בינלאומי
קריטריון קבוצתי )10 נבחרות(

אליפויות יבשתיות - 5 קווטות )40 ספורטאיות(, הנבחרת המדורגת ראשונה בכל תחרות 
יבשתית, כאשר את אסיה תייצג יפן, המדינה המארחת.

אליפות העולם 2019 – 2 קווטות )16 ספורטאיות(, 2 הנבחרות  המדורגות ראשונות על פי 
הציון המשוקלל של התרגיל החופשי והתרגיל הטכני, שטרם עמדו בקריטריון.

תחרות הקריטריון האולימפי של FINA 2020 – 3 קווטות )24 ספורטאיות(, 3 הנבחרות 
המדורגות ראשונות, שטרם עמדו בקריטריון.

קריטריון דואט )22 זוגות(
קריטריון קבוצתי – 10 קווטות )20 ספורטאיות(, 10 הנבחרות שעמדו בקריטריון הקבוצתי 

יקבלו באופן אוטומטי קריטריון גם לדואט.
אליפויות יבשתיות - 5 קווטות )10 ספורטאיות(, בכפוף למקסימום ספורטאיות למדינה, 

הנבחרת המדורגת ראשונה בכל תחרות יבשתית, כאשר את אסיה תייצג יפן, המדינה 
המארחת.

תחרות הקריטריון האולימפי של FINA 2020 – 7 קווטות )14 ספורטאיות(, 7 הנבחרות 
המדורגות ראשונות, שטרם עמדו בקריטריון.

תנאי סף ישראלי )על הספורטאי/ת לעמוד באחת הדרישות הבאות(
אליפות אירופה 5-10

אליפות עולם 9-16
בתנאי שהמיקום הסופי מהווה 2/3 עליון מסך משתתפי התחרות
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)NOC( קווטה למדינה
מקסימום 4 ספורטאים למדינה, 2 גברים ו- 2 

נשים.
הקווטה שמית.

זכאות
כל הספורטאים הזכאים להשתתף בתחרויות 

.FINA ועומדים בחוקי ,FINA רשמיות של

2 אירועים
10 ק"מ שחיה, נשים וגברים.

סה"כ מדינה מארחת  קווטה   
25 1 גברים  24 גברים   
25 1 נשים  24 נשים   

שחיה
מים פתוחים
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קריטריון בינלאומי
אליפות העולם 2019  - 20 קווטות, 10 הנשים ו- 10 הגברים, המדורגים ראשונים.

תחרות הקריטריון האולימפי של FINA 2020 – 18 קווטות, 9 הנשים ו- 9 הגברים, המדורגים 
ראשונים.

רק מדינות שאף שחיין שלהן לא נכנס למשחקים האולימפיים דרך אליפות העולם 2019 יוכלו 
לשלוח מקסימום 2 ספורטאים לאירוע. כל מדינה תוכל לזכות בקווטה אחת למגדר.

ייצוג יבשתי - 10 קווטות, 5 הנשים ו- 5 הגברים המדורגים הכי גבוה בתחרות הקריטריון 
האולימפי של FINA 2020, שטרם עמדו בקריטריון, לפי יבשת.

אם למדינה יש כבר ייצוג של 1-2 ספורטאים, הספורטאי/ת הבאים בדרוג מאותה יבשת יקבלו 
קווטה.

תנאי סף ישראלי )על הספורטאי/ת לעמוד באחת הדרישות הבאות(
אליפות אירופה 5-8
אליפות עולם 9-16



82

)NOC( קווטה למדינה
מקסימום 2 ספורטאים למדינה, 1 ספורטאית, 

1 ספורטאי.

זכאות
חובת הופעה ברשימת הדרוג העולמית 

הרשמית בזמן נתון כלשהו בין התאריכים 
 1.1.18-1.6.19

חובת השתתפות בלפחות אחת מתחרויות 
הקריטריון האולימפי

2 אירועים
RS:X נשים  גברים.

סה"כ מדינה מארחת  קווטה   
25 1 גבר  24 גברים   
27 1 אישה  26 נשים   

שייט
גלישת רוח
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קריטריון בינלאומי
המדינות שדורגו ראשונות באליפות העולם 2018: 11 ספורטאיות ו-10 ספורטאים.  

המדינות שדורגו ראשונות באליפות העולם 2019 וטרם עמדו בקריטריון: 9 ספורטאיות ו-4 
ספורטאים.  

קווטה יבשתית- המדינות הראשונות שדורגו בתחרויות הקריטריון היבשתיות 2019 
)אירופה: פלמה, או הייר( וטרם עמדו בקריטריון: 1 נשים ו- 1 גברים )סה"כ 6 ספורטאיות ו-6 

ספורטאים, אירופה, אסיה, אפריקה, אוקיאניה, צפון אמריקה, דרום אמריקה(. 

תנאי סף ישראלי )על הספורטאי/ת לעמוד באחת הדרישות הבאות(
5-8 אליפות אירופה
9-14 אליפות עולם

1-3 באחת מחמש תחרויות מוסכמות



84

)NOC( קווטה למדינה
מקסימום 2 סירות למדינה, סירת נשים )2 

ספורטאיות(, סירת גברים )2 ספורטאים(.

זכאות
חובת הופעה ברשימת הדרוג העולמית 

הרשמית בזמן נתון כלשהו בין התאריכים 
 1.1.18-1.6.19

חובת השתתפות בלפחות אחת מתחרויות 
הקריטריון האולימפי

2 אירועים
1 נשים  1 גברים.

סה"כ ספורטאים סה"כ סירות  מדינה מארחת  קווטה   
38  19 1 סירת גברים  18 סירות גברים    
42  21 1 סירת נשים  20 סירות נשים   

שייט
470
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קריטריון בינלאומי
המדינות שדורגו ראשונות באליפות העולם 2018: 8 סירות נשים ו-8 סירות גברים.  

המדינות שדורגו ראשונות באליפות העולם 2019 וטרם עמדו בקריטריון: 6 סירות נשים ו-8 
סירות גברים. 

קווטה יבשתית - המדינות הראשונות שדורגו בתחרויות הקריטריון היבשתיות 2019 )אירופה: 
פלמה, או הייר( וטרם עמדו בקריטריון: 1 סירת נשים ו- 1 סירת גברים )סה"כ 12 ספורטאיות 

ו-12 ספורטאים; אירופה, אסיה, אפריקה, אוקיאניה, צפון אמריקה, דרום אמריקה(. 

תנאי סף ישראלי )על הספורטאי/ת לעמוד באחת הדרישות הבאות(
5-8 אליפות אירופה
9-14 אליפות עולם

1-3 באחת מחמש תחרויות מוסכמות
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)NOC( קווטה למדינה
מקסימום 2 סירות למדינה, סירת נשים 

)ספורטאית אחת(, סירת גברים )ספורטאי 
אחד(.

זכאות
חובת הופעה ברשימת הדרוג העולמית 

הרשמית בזמן נתון כלשהו בין התאריכים 
 1.1.18-1.6.19

חובת השתתפות בלפחות אחת מתחרויות 
הקריטריון האולימפי

2 אירועים
1 נשים  1 גברים.

שייט
לייזר

סה"כ ספורטאים סה"כ סירות  ועדה משולשת  מדינה מארחת  קווטה   
35  35 2 סירות גברים  1 סירת גברים  32 סירות גברים    
44  44 2 סירות נשים  1 סירת נשים  41 סירות נשים   
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קריטריון בינלאומי
המדינות שדורגו ראשונות באליפות העולם 2018: 18 סירות נשים ו-14 סירות גברים. 

המדינות שדורגו ראשונות במשחקי אסיה 2018: 1 סירת נשים ו-1 סירת גברים. 
המדינות שדורגו ראשונות במשחקי פאן אמריקה 2018: 2 סירות נשים ו-2 סירות גברים. 

המדינות שדורגו ראשונות באליפות העולם 2019: 10 סירות נשים ו-5 סירות גברים. 
קווטה יבשתית- המדינות הראשונות שדורגו באליפויות היבשתיות 2019:

אירופה - 2 סירות נשים ו- 2 סירות גברים
צפון אמריקה - 1 סירת נשים ו- 1 סירת גברים
דרום אמריקה - 1 סירת נשים ו- 1 סירת גברים

אפריקה - 2 סירות נשים ו- 2 סירות גברים
אסיה - 2 סירות נשים ו- 2 סירות גברים

אוקיאניה - 2 סירות נשים ו- 2 סירות גברים

תנאי סף ישראלי )על הספורטאי/ת לעמוד באחת הדרישות הבאות(
אליפות אירופה 5-8
אליפות עולם 9-12

1-4 באחת מחמש תחרויות מוסכמות
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תאריכים
27-28.8.2020
25-26.7.2020

3-9.8.2020
29.7.2020

30-31.7.2020
1-2.8.2020

25.7-9.8.2020 )3.8 מנוחה(
31.7-8.8.2020

6-7.8.2020
8-9.8.2020

25.7-3.8.2020
29.7-8.8.2020 )7.8 מנוחה(

25.7-1.8.2020
30.7-8.8.2020 )3-4.8 מנוחה(

26-29.7.2020 )30.7-2.8 ימי גיבוי במקרה של מזג אויר בעייתי(
2-8.8.2020

25.7-7.8.2020
25.7-5.8.2020 )30-31.7 מנוחה(

7-9.8.2020
31.7-1.8.2020

25.7-4.8.2020 )31.7-1.8 מנוחה(
24-31.7.2020
25-28.8.2020

4-7.8.2020
25.7-2.8.2020

25.7-7.8.2020 )1.8 מנוחה(
26-27.7 ,1.8

22-23.7 ,25-26.7 ,28-29.7 ,31.7-1.8 ,3-4.8 ,6-8.8
25.7-9.8.2020
25.7-9.8.2020
26.7-9.8.2020

25-29.2020
25.7-9.8.2020
25.7-8.8.2020

22-28.7.2020 )24.7 מנוחה(
25.7-2.8.2020

6-8.8.2020
5-6.8.2020

26-27.8.2020
6-8.8.2020

26-31.7.2020
3-8.8.2020

25.7-3.8.2020 )29.7, 27.7 מנוחה(

תאריכי תחרויות - טוקיו 2020

ענף
אופניים - הרים 
אופניים – כביש 
אופניים - מסלול
אופניים – נגד השעון
אופניים BMX מרוץ
אופניים BMX סגנון חופשי
איגרוף
אתלטיקה מסלול ושדה
אתלטיקה הליכה
אתלטיקה מרתון
בדמינטון
בייסבול
ג'ודו
גולף
גלישת גלים
האבקות
הוקי
הרמת משקולות
התעמלות אומנותית
התעמלות טרמפולינה
התעמלות קרקע ומכשירים
חתירה
טאקוונדו

טיפוס 
טניס
טניס שולחן
טריאתלון
כדורגל
כדוריד
כדורמים
כדורסל
3X3 כדורסל
כדורעף
כדורעף חופים
סופטבול
סיוף
פנטאתלון
סקייטבורד פארק
סקייטבורד רחוב
קארטה
קיאקים סלאלום
קיאקים ספרינט
קליעה רובה ואקדח
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קליעה שוטגאן
קפיצות למים
קשתות
רוגבי
רכיבת סוסים - דראסז'
רכיבת סוסים - קפיצות
Eventing - רכיבת סוסים
שחיה 
שחיה אומנותית
שחיה מים פתוחים
שייט

26.7-1.8.2020 )31.7, 28.7 מנוחה(
26.7-8.8.2020 )30.7 מנוחה( 

24.7-1.8.2020
27.7-1.8.2020

25-29.7.2020 )27.7 מנוחה(
4-8.8.2020 )6.8 מנוחה(

31.7-3.8.2020
25.7-2.8.2020

3-8.8.2020 )6.8 מנוחה(
5-6.8.2020

26.7-5.8.2020



92

תאריך ויום
 22.7
רביעי

23.7
חמישי

24.7
שישי

25.7
שבת

ענף
כדורגל

סופטבול
פנטאתלון

כדורגל

סופטבול
פנטאתלון

חתירה

קשתות

פנטאתלון

טקס פתיחה
איגרוף

אופניים
כביש

בדמינטון

ג'ודו

הוקי

הרמת משקולות

התעמלות 
מכשירים

מקצוע/אירועים
נשים סיבוב 1 )2 משחקים(
נשים סיבוב 1 )2 משחקים(
נשים סיבוב 1 )2 משחקים(
סיבוב פתיחה )3 משחקים(

סיוף סיבוב דרוג נשים וגברים
נשים סיבוב 1 )2 משחקים(
נשים סיבוב 1 )2 משחקים(
נשים סיבוב 1 )2 משחקים(
סיבוב פתיחה )3 משחקים(
נשים  שחיה  סיוף סיבוב 

בונוס  רכיבה קפיצות ראווה 
 ריצה-קליעה  טקס חלוקת 

מדליות
סירת יחיד )1X( נשים/גברים 

סירה זוגית )2X( נשים/גברים 
)4X( סירה לרביעיה

סיבוב דרוג נשים
סיבוב דרוג גברים

גברים  שחיה  סיוף סיבוב 
בונוס  רכיבה קפיצות ראווה 

 ריצה-קליעה  טקס חלוקת 
מדליות

נשים 54-57 ק"ג )1/32(  
גברים  63-69 ק"ג )1/32(  
גברים 75-81 ק"ג )1/32(  

גברים 81-91 ק"ג )1/16(
גברים

מרוץ וטקס מדליות 
יחידים נשים/גברים  זוגות 
נשים/גברים  זוגות מעורב

נשים 48 ק"ג  גברים 60 ק"ג 
מוקדמות ורבע גמר

רפסאז', חצי גמר, קרבות ארד, 
גמר וטקס חלוקת מדליות

גברים בית א - יפן-אוסטרליה
גברים בית ב - הולנד-בלגיה

גברים בית א - ניו זילנד-הודו
גברים בית א - ארגנטינה-ספרד
גברים בית ב - בריטניה-דרא"פ

נשים בית א - הולנד-הודו
גברים בית ב - קנדה-גרמניה

נשים בית א - אירלנד-דרא"פ
נשים 49 ק"ג קבוצה ב
קבוצה א, טקס מדליות

מוקדמות גברים

שעות )זמן טוקיו(
16:30-21:30
17:00-22:00
17:30-22:30

9:00-17:00
13:00-19:30
16:30-21:30
17:00-22:00
17:30-22:30

9:00-17:00
14:30-20:15

8:30-12:30

9:00-11:00
13:00-15:00
14:30-20:15

20:00-23:00
17:00-20:30 ,11:00-14:30

11:00-18:15

18:00-22:00 ,9:00-14:30

11:00-14:30

17:00-19:40

9:30-13:15

10:00-13:45

18:30-22:15

19:00-22:45

9:20-11:30
12:50-15:00

 ,14:30-17:00 ,10:00-12:30
19:30-22:00

מתקן
SAPPORO DOME

MIYAGI STEDIUM

TOKYO STADIUM

FUKUSHIMA AZUMA BASEBALL STADIUM

MUSASHINO FOREST SPORT PLAZA

SAPPORO DOME

MIYAGI STEDIUM

TOKYO STADIUM

FUKUSHIMA AZUMA BASEBALL STADIUM

TOKYO STADIUM

SEA FOREST WATERWAY

YUMENSHIMA PARK ARCHERY FIELD

TOKYO STADIUM

OLYMPIC STADIUM

KOKUGIKAN ARENA

FUJI INTERNATIONAL SPEEDWAY

*Start: Musashinonomori park

MUSASHINO FOREST SPORT PLAZA

NIPPON BUDOKAN

OI HOCKEY STADIUM NORTH PITCH

OI HOCKEY STADIUM SOUTH PITCH

OI HOCKEY STADIUM NORTH PITCH

OI HOCKEY STADIUM SOUTH PITCH

TOKYO INTERNATIONAL FORUM

ARIAKE GYMNASTICS CENTRE

לוח זמנים יומי של משחקי טוקיו



93טוקיו 2020

חתירה

טאקוונדו

טניס

טניס שולחן

כדורגל

כדור יד

כדור מים

3X3 כדורסל

כדורעף

כדורעף חופים

סופטבול

סיוף

קליעה

סירת יחיד )1X( רפסאז' נשים/
 )2X( גברים  סירה זוגית

רפסאז' נשים גברים  זוג )2-( 
מקצים נשים/גברים  סירה 
זוגית משקל קל )2X( מקצים
נשים/גברים  רביעיה )4-( 

מקצים נשים/גברים
נשים 49 ק"ג  גברים 58 ק"ג

1/16, רבע גמר, חצי גמר
רפסאז', קרבות ארד, גמר, 

חלוקת מדליות 
יחידים נשים/גברים - סיבוב 1 

זוגות נשים/גברים -סיבוב 1
יחידים נשים/גברים  מוקדמות 

 זוגות מעורבים 1/16
יחידים נשים/גברים - סיבוב 1

נשים סיבוב 1)2 משחקים(
נשים סיבוב 1)2 משחקים(

נשים סיבוב 1 )2 משחקים(
גברים מוקדמות )2 משחקים(
גברים מוקדמות )2 משחקים(
גברים מוקדמות )2 משחקים(
נשים מוקדמות )2 משחקים(
נשים מוקדמות )2 משחקים(

נשים/גברים שלב הבתים 
)2 משחקים לכל מגדר(

נשים/גברים שלב הבתים
)2 משחקים לכל מגדר(

נשים/גברים שלב הבתים
)2 משחקים לכל מגדר(

נשים/גברים שלב הבתים
)2 משחקים לכל מגדר(

גברים מוקדמות )2 משחקים(
גברים מוקדמות )2 משחקים(
גברים מוקדמות )2 משחקים(

גברים או נשים
מוקדמות )4 משחקים( 
מוקדמות )3 משחקים(
מוקדמות )3 משחקים(

נשים סיבוב פתיחה )2 משחקים(
נשים סיבוב פתיחה )משחק 1(
נשים דקר אישי  גברים חרב 

אישי
1/64, 1/32, 1/16, רבע גמר

חצי גמר, ארד, גמר, טקס 
חלוקת מדליות 

רובה אויר 10 מ' נשים  

8:30-12:30

10:00-17:00

19:00-22:40

 11:00-20:00

9:00-12:45

19:30-22:30 ,14:15-17:15
16:30-21:30
17:00-22:00
17:30-22:30

9:00-12:30
14:15-17:45
19:30-23:00
14:00-16:40
18:20-21:00
10:15-12:25

14:00-15:50

17:30-19:30

21:00-22:50

9:00-12:50
14:20-18:10
19:40-23:30

9:00-12:50
15:00-17:50
20:00-22:50
10:00-16:30
20:00-22:00

9:00-15:40

17:30-21:30

8:30-16:30

SEA FOREST WATERWAY

MAKUHARI MESSE HALL A

 ARIAKE TENNIS PARK – CENTRE COURT,

 COURT 1-11

TOKYO METROPOLITAN GYMNASIUM

SAPPORO DOME

MIYAGI STEDIUM

SAITAMA STADIUM

YOYOGI NATIONAL STADIUM

TATSUMI WATER POLO CENTRE

AOMI URBAN SPORTS PARK

ARIAKE ARENA

SHIOKAZE PARK

YOKOHAMA BASEBALL STADIUM

MAKUHARI MESSE HALL B

ASAKA SHOOTING RANGE R&P QUAL.&FINALS

מתקןשעות )זמן טוקיו(מקצוע/אירועיםענףתאריך ויום
המשך 25.7 
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26.7
ראשון

קשתות

רכיבה דרסאז'
שחיה

איגרוף

אופניים
כביש

בדמינטון

ג'ודו

גלישת גלים
הוקי

הרמת משקולות

התעמלות 
מכשירים

חתירה

אקדח אויר 10 מ' גברים. 
מוקדמות, גמר, טקס חלוקת 

מדליות
נבחרת מעורבת

מוקדמות 1/8
רבע גמר, חצי גמר, מדלית 

ארד, גמר, טקס חלוקת מדליות
נבחרת גרנד פרי ויחידים יום 1
גברים 400 מ' מעורב אישי - 
מקצים  נשים 100 מ' פרפר 

– מקצים  גברים 400 מ' 
חופשי – מקצים  נשים 400 

מ' מעורב אישי - מקצים  
גברים 100 מ' חזה – מקצים  

נשים 100מ'4X שליחות חופשי 
מקצים

נשים 48-51 ק"ג )1/32(  
נשים 64-69 ק"ג )1/32( 

גברים  69-75 ק"ג )1/32( 
גברים 91 + ק"ג )1/16(

נשים
מרוץ וטקס מדליות 

יחידים נשים/גברים  זוגות 
נשים/גברים  זוגות מעורב

נשים 52 ק"ג  גברים 66 ק"ג 
מוקדמות ורבע גמר

רפסאז', חצי גמר, קרבות ארד, 
גמר וטקס חלוקת מדליות

נשים וגברים. סיבוב 1 וסיבוב 2
נשים בית א - בריטניה-גרמניה

נשים בית ב - יפן-סין
נשים בית ב - אוסטרליה-ספרד

נשים בית ב - ניו זילנד-
ארגנטינה

גברים בית א - הודו-אוסטרליה
גברים בית א - ספרד-ניו זילנד
גברים בית א - יפן-ארגנטינה
גברים בית ב - דרא"פ-הולנד

גברים 61 ק"ג - קבוצה ב
גברים 67 ק"ג - קבוצה ב
גברים 61 ק"ג - קבוצה א

טקס מדליות גברים 61 ק"ג
גברים 67 ק"ג - קבוצה א

טקס מדליות גברים - 61 ק"ג
מוקדמות נשים

סירת יחיד )1X( חצי גמר 
נשים/גברים  זוג )2-( 

9:30-12:05

14:15-17:25

17:00-22:00
19:00-21:30

17:00-20:45 ,11:00-14:45

13:00-17:35

18:00-21:30 ,10:00-15:30

11:00-14:30

17:00-19:40

7:00-16:20
9:30-13:15

10:00-13:45

18:30-22:15

19:00-22:45

11:50-14:00

15:50-22:00

19:50-22:00

 ,15:10-18:45 ,9:30-13:05
20:20-22:00

8:30-11:10

YUMENSHIMA PARK ARCHERY FIELD

EQUESTRAIN PARK

TOKYO AQUATICS CENTRE

KOKUGIKAN ARENA

FUJI INTERNATIONAL SPEEDWAY

Start: Musashinonomori park*

MUSASHINO FOREST SPORT PLAZA

NIPPON BUDOKAN

TSURIGASAKI SURFING BEACH

OI HOCKEY STADIUM NORTH PITCH

OI HOCKEY STADIUM SOUTH PITCH

OI HOCKEY STADIUM NORTH PITCH

OI HOCKEY STADIUM SOUTH PITCH

TOKYO INTERNATIONAL FORUM

ARIAKE GYMNASTICS CENTRE

SEA FOREST WATERWAY

מתקןשעות )זמן טוקיו(מקצוע/אירועיםענףתאריך ויום

לוח זמנים יומי של משחקי טוקיו

 קליעה המשך 25.7 

  



95טוקיו 2020

מתקןשעות )זמן טוקיו(מקצוע/אירועיםענףתאריך ויום

טאקוונדו

טניס

טניס שולחן

כדורגל

כדוריד

כדור מים

כדורסל 

3X3 כדורסל

כדורעף

כדורעף חופים

סופטבול

סיוף

רפסאז' נשים/גברים  סירה 
זוגית משקל קל )2X( רפסאז'
נשים/גברים  סירה לרביעיה 

)4X( רפסאז' נשים/גברים  
שמיניה )+8( מקצים נשים 

גברים
נשים 57 ק"ג  גברים 68 ק"ג

1/16, רבע גמר, חצי גמר
רפסאז', קרבות ארד, גמר, 

חלוקת מדליות 
יחידים נשים/גברים - סיבוב 1

זוגות נשים/גברים - סיבוב 1
זוגות מעורבים רבע גמר

יחידים נשים/גברים - סיבוב 2
זוגות מעורבים חצי גמר

גברים סיבוב 1 )2 משחקים(
גברים סיבוב 1 )2 משחקים(
גברים סיבוב 1 )2 משחקים(
גברים סיבוב 1 )2 משחקים(

נשים מוקדמות )2 משחקים(
נשים מוקדמות )2 משחקים(
נשים מוקדמות )2 משחקים(

גברים מוקדמות )2 משחקים(
גברים מוקדמות )2 משחקים(
גברים מוקדמות )2 משחקים(

גברים מוקדמות

נשים/גברים שלב הבתים 
)2 משחקים לכל מגדר(

נשים/גברים שלב הבתים
)2 משחקים לכל מגדר(

נשים/גברים שלב הבתים
)2 משחקים לכל מגדר(

נשים/גברים שלב הבתים
)2 משחקים לכל מגדר(

נשים מוקדמות )2 משחקים(
נשים מוקדמות )2 משחקים(
נשים מוקדמות )2 משחקים(

גברים או נשים
מוקדמות )4 משחקים( 
מוקדמות )3 משחקים(
מוקדמות )3 משחקים(

נשים סיבוב פתיחה )2 משחקים(
נשים סיבוב פתיחה )משחק 1(
נשים רומח אישי  גברים דקר 

אישי
1/64, 1/32, 1/16, רבע גמר

10:00-17:00

19:00-22:40

 11:00-20:00

10:00-12:00
14:00-17:45
20:00-22:00
16:30-21:30
17:00-22:00
17:00-22:00
17:30-22:30

9:00-12:30
14:15-17:45
19:30-23:00
10:00-12:40
14:00-16:50
18:20-21:00

 ,13:40-15:40 ,10:00-12:00
21:00-23:00 ,17:20-19:20

10:15-12:25

14:00-15:50

17:30-19:30

21:00-22:50

9:00-12:50
14:20-18:10
19:40-23:30

9:00-12:50
15:00-17:50
20:00-22:50
10:00-16:30
20:00-22:00

9:00-16:20

MAKUHARI MESSE HALL A

 ARIAKE TENNIS PARK – CENTRE COURT,

 COURT 1-11

TOKYO METROPOLITAN GYMNASIUM

SAPPORO DOME

IBARAKI KASHIMA STEDIUM

SAITAMA STADIUM

INTERNATIONAL STADIUM YOKOHAMA

YOYOGI NATIONAL STADIUM

TATSUMI WATER POLO CENTRE

SAITAMA SUPER ARENA

AOMI URBAN SPORTS PARK

ARIAKE ARENA

SHIOKAZE PARK

YOKOHAMA BASEBALL STADIUM

MAKUHARI MESSE HALL B

 חתירה המשך 26.7 
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27.7
שני

סקייטבורד
קיאקים

קליעה

קפיצות למים

קשתות

רכיבה דרסאז'
שחיה

שחיה
קפיצות למים

שייט

איגרוף

אופני הרים

חצי גמר, ארד, גמר, טקס 
חלוקת מדליות.

רחוב – גברים
קאנו )C1( גברים מקצים
קיאק )K1( נשים מקצים
רובה אויר 10 מ' גברים 
אקדח אויר 10 מ' נשים

מוקדמות, גמר, טקס חלוקת 
מדליות

רובה ציד – צלחות חרס סקיט
מוקדמות – יום 1 נשים וגברים 

נשים זוג 3 מ' 
גמר וטקס חלוקת מדליות

נבחרת נשים מוקדמות 1/8
רבע גמר, חצי גמר, מדלית 

ארד, גמר, טקס חלוקת מדליות
נבחרת גרנד פרי ויחידים יום 2

גברים 400 מ' מעורב אישי 
- גמר  נשים 100 מ' פרפר 
– חצי גמר  גברים 400 מ' 

חופשי – גמר  גברים 400 מ' 
מעורב אישי – טקס חלוקת 

מדליות  נשים 400 מ' מעורב 
אישי – גמר  גברים 400 מ' 

חופשי – טקס חלוקת מדליות 
 גברים 100 מ' חזה – חצי 

גמר  נשים 100מ'4X שליחות 
חופשי – גמר  נשים 400 מ' 

מעורב אישי – טקס חלוקת 
 4X'מדליות  נשים 100מ

שליחות חופשי – טקס חלוקת 
מדליות

נשים 100 מ' גב – מקצים  
גברים 200 מ' חופשי – מקצים 
 נשים 100 מ' גב – מקצים  
גברים 100 מ' גב – מקצים  

נשים 400 מ' חופשי – מקצים 
 גברים 100מ'4X חופשי  

שליחים - מקצים
נשים - זוג 3 מ' 

גמר וטקס חלוקת מדליות
RS:X נשים וגברים  לייזר 
גברים  לייזר רדיאל נשים
נשים 54-57 ק"ג )1/16(  
גברים 52-57 ק"ג )1/32( 
גברים  63-69 ק"ג )1/16(

גברים קרוס קאנטרי

18:00-22:20

9:00-13:55
13:00-16:45

9:00-16:30

9:00-16:00

15:00-16:00

9:30-11:05
13:45-17:25

17:00-22:00
10:30-12:30

19:00-21:30

15:00-16:00

12:00-18:00

17:00-20:45 ,11:00-14:45

15:00-17:00

ARIAKE URBAN SPORTS PARK

KASAI CANOE SLALOM CENTRE

 ASAKA SHOOTING RANGE R&P

QUAL.&FINALS

 ASAKA SHOOTING RANGE SHOTGUN

RANGE

TOKYO AQUATICS CENTRE

YUMENSHIMA PARK ARCHERY FIELD

EQUESTRAIN PARK

TOKYO AQUATICS CENTRE

TOKYO AQUATICS CENTRE

ENOSHIMA YACHT HARBOUR

KOKUGIKAN ARENA

IZU MTB COURSE

מתקןשעות )זמן טוקיו(מקצוע/אירועיםענףתאריך ויום

לוח זמנים יומי של משחקי טוקיו

  

 סיוף המשך 26.7 
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מתקןשעות )זמן טוקיו(מקצוע/אירועיםענףתאריך ויום

בדמינטון

ג'ודו

גלישת גלים
הוקי

הרמת משקולות

התעמלות 
מכשירים
טאקוונדו

טניס

טניס שולחן

טריאתלון
כדור יד

כדורמים

כדורסל 

3X3 כדורסל

מרוץ וטקס חלוקת מדליות
גברים יחידים  נשים יחידות 

 גברים זוגות  נשים זוגות  
זוגות מעורבים

נשים 57 ק"ג  גברים 73 ק"ג 
מוקדמות ורבע גמר

רפסאז', חצי גמר, קרבות ארד, 
גמר וטקס חלוקת מדליות

נשים וגברים - סיבוב 3
גברים בית ב - גרמניה-בלגיה

בריטניה-קנדה
נשים בית א - הולנד-אירלנד
נשים בית ב - אוסטרליה-סין

נשים בית א - דרא"פ-בריטניה
נשים בית ב - יפן-ניו זילנד

נשים בית ב - ארגנטינה-ספרד
נשים בית א - גרמניה -הודו

נשים 55 ק"ג - קבוצה ב
קבוצה א טקס מדליות

נבחרת גברים
גמר וטקס חלוקת מדליות

נשים 67 ק"ג  גברים 80 ק"ג
1/16, רבע גמר, חצי גמר

רפסאז', קרבות ארד, גמר, 
חלוקת מדליות 

יחידים נשים/גברים סיבוב 2  
זוגות נשים/גברים סיבוב 2

יחידים נשים/גברים סיבוב 2
יחידים נשים/גברים סיבוב 3

זוגות מעורבים ארד, גמר וטקס 
חלוקת מדליות

גברים
גברים מוקדמות )2 משחקים(
גברים מוקדמות )2 משחקים(
גברים מוקדמות )2 משחקים(
נשים מוקדמות )2 משחקים(
נשים מוקדמות )2 משחקים(

נשים מוקדמות  גברים 
מוקדמות  נשים מוקדמות  

גברים מוקדמות
נשים/גברים שלב הבתים

)2 משחקים לכל מגדר(
נשים/גברים שלב הבתים

)2 משחקים לכל מגדר(
נשים/גברים שלב הבתים

)2 משחקים לכל מגדר(
נשים/גברים שלב הבתים

18:00-21:30 ,10:00-15:30

11:00-14:30

17:00-19:40

7:00-16:40
9:30-13:15

10:00-13:45

18:30-22:15

19:00-22:45

13:50-16:00
19:50-22:00
19:00-22:00

10:00-17:00

19:00-22:40

 11:00-20:00

10:00-12:00
14:30-17:30
20:00-22:00

6:30-9:00
9:00-12:30

14:15-17:45
19:30-23:00
14:00-16:40
18:20-21:00

 13:40-15:40 10:00-12:00
21:00-23:00 17:20-19:20

10:15-12:25

14:00-15:50

17:30-19:30

21:00-22:50

MUSASHINO FOREST SPORT PLAZA

NIPPON BUDOKAN

TSURIGASAKI SURFING BEACH

OI HOCKEY STADIUM NORTH PITCH

OI HOCKEY STADIUM SOUTH PITCH

OI HOCKEY STADIUM NORTH PITCH

OI HOCKEY STADIUM SOUTH PITCH

TOKYO INTERNATIONAL FORUM

ARIAKE GYMNASTICS CENTRE

MAKUHARI MESSE HALL A

 ARIAKE TENNIS PARK – CENTRE COURT,

 COURT 1-11

TOKYO METROPOLITAN GYMNASIUM

ODAIBA MARINE PARK

YOYOGI NATIONAL STADIUM

TATSUMI WATER POLO CENTRE

SAITAMA SUPER ARENA

AOMI URBAN SPORTS PARK

  

 אופני הרים המשך 27.7 
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כדורעף

כדורעף חופים

סופטבול

סיוף

סקייטבורד
קיאקים 
סלאלום

קליעה

קפיצות למים

קשתות

רוגבי

שחיה

)2 משחקים לכל מגדר(
גברים בית א - אירן-ונצואלה
גברים בית ב - ארה"ב-רוסיה
גברים בית א - פולין-איטליה
גברים בית ב - צרפת-טוניס

גברים בית א - יפן-קנדה
גברים בית ב - ברזיל-ארגנטינה

גברים או נשים
מוקדמות )4 משחקים( 
מוקדמות )3 משחקים(
מוקדמות )3 משחקים(

נשים סיבוב פתיחה )2 משחקים(
נשים סיבוב פתיחה )משחק 1(
נשים חרב אישי  גברים רומח 

אישי
1/64, 1/32, 1/16, רבע גמר

חצי גמר, ארד, גמר, טקס 
חלוקת מדליות.

רחוב – נשים
קאנו )C1( גברים חצי גמר, 

גמר וטקס חלוקת מדליות
רובה ציד – צלחות חרס סקיט
מוקדמות – יום 2, גמר וטקס 
חלוקת מדליות נשים וגברים 

גברים זוג 10 מ' 
גמר וטקס חלוקת מדליות

נבחרת גברים 1/8 
רבע גמר, חצי גמר, מדלית 

ארד, גמר, טקס חלוקת מדליות
גברים סבב בתים )6 משחקים(
גברים סבב בתים )6 משחקים(

נשים 100 מ' פרפר – גמר  
גברים 200 מ' חופשי – חצי 

גמר  נשים 100 מ' חזה – חצי 
גמר  נשים 100 מ' פרפר – 

טקס חלוקת מדליות  גברים 
100 מ' חזה – גמר  נשים 400 

מ' חופשי – גמר  גברים 100 
מ' גב – חצי גמר  גברים 100 
מ' חזה – טקס חלוקת מדליות 

 נשים 100 מ' גב – חצי גמר
גברים 100מ'4X חופשי 

שליחים – גמר  נשים 400 מ' 
חופשי – טקס חלוקת מדליות 

 גברים 100מ'4X חופשי 
 שליחים – טקס חלוקת 

מדליות  נשים 200 מ' חופשי 

9:00-12:50

14:20-18:10

19:40-23:30

9:00-12:50
15:00-17:50
20:00-22:50
10:00-16:30
20:00-22:00

9:00-16:20

18:00-22:20

9:00-13:55
14:00-16:45

9:00-16:00

15:00-16:00

9:30-12:05
13:15-17:25

9:00-12:00
16:30-19:30
10:30-12:30

19:00-21:30

ARIAKE ARENA

SHIOKAZE PARK

YOKOHAMA BASEBALL STADIUM

MAKUHARI MESSE HALL B

ARIAKE URBAN SPORTS PARK

KASAI CANOE SLALOM CENTRE

 ASAKA SHOOTING RANGE SHOTGUN

RANGE

TOKYO AQUATICS CENTRE

YUMENOSHIMA PARK ARCHERY FIELD

TOKYO STADIUM

TOKYO AQUATICS CENTRE

מתקןשעות )זמן טוקיו(מקצוע/אירועיםענףתאריך ויום

לוח זמנים יומי של משחקי טוקיו

 3X3 המשך 27.7  כדורסל
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מתקןשעות )זמן טוקיו(מקצוע/אירועיםענףתאריך ויום

28.7
שלישי

שייט

איגרוף

אופני הרים

בדמינטון

ג'ודו

גלישת גלים

הוקי

הרמת משקולות

התעמלות 
מכשירים
טאקוונדו

טניס

טניס שולחן

טריאתלון
כדוריד

– מקצים  גברים 200 מ' 
פרפר – מקצים  נשים 200 מ' 
מעורב אישי – מקצים  נשים 

1500 מ' חופשי - מקצים
RS:X נשים וגברים  לייזר 
גברים  לייזר רדיאל נשים
נשים 64-69 ק"ג )1/16( 

גברים 57-63 ק"ג )1/32( 
גברים 75-81 ק"ג )1/16(

נשים קרוס קאנטרי
מרוץ וטקס חלוקת מדליות

גברים יחידים  נשים יחידות  
גברים זוגות  נשים זוגות

נשים 63 ק"ג  גברים 81 ק"ג 
מוקדמות ורבע גמר

רפסאז', חצי גמר, קרבות ארד, 
גמר וטקס חלוקת מדליות

נשים וגברים
רבע גמר, חצי גמר

גברים בית א ארגנטינה-
אוסטרליה

גברים בית א - יפן-ניו זילנד
גברים בית א - הודו-ספרד

גברים בית ב - גרמניה-בריטניה
גברים בית ב - בלגיה-דרא"פ

נשים בית ב - הולנד-קנדה
נשים 59 ק"ג - קבוצה ב
נשים 64 ק"ג - קבוצה ב
נשים 59 ק"ג - קבוצה א

טקס מדליות נשים 59 ק"ג
נשים 64 ק"ג - קבוצה א

טקס מדליות נשים 64 ק"ג
נבחרת נשים

גמר וטקס חלוקת מדליות
נשים 67 + ק"ג  גברים 80 + ק"ג

1/16, רבע גמר, חצי גמר
רפסאז', קרבות ארד, גמר, 

חלוקת מדליות 
יחידים גברים סיבוב 2  יחידים 

נשים סיבוב 3  זוגות גברים 
רבע גמר  זוגות נשים סיבוב 

2/רבע גמר
יחידים נשים/גברים רבע גמר
יחידים נשים/גברים רבע גמר

יחידים גברים רבע גמר
נשים

נשים מוקדמות )2 משחקים(

12:00-18:00

17:00-20:45 ,11:00-14:45

15:00-17:00

18:00-21:30 ,10:00-15:30

11:00-14:30

17:00-19:40

7:00-14:20

9:30-13:15

10:00-13:45

18:30-22:15

11:50-14:00

15:50-18:00

19:50-22:00

19:45-22:00

10:00-17:00

19:00-22:40

 11:00-20:00

10:00-13:00
14:30-17:30
19:30-22:30

6:30-9:05
9:00-12:30

ENOSHIMA YACHT HARBOUR

KOKUGIKAN ARENA

IZU MTB COURSE

MUSASHINO FOREST SPORT PLAZA

NIPPON BUDOKAN

TSURIGASAKI SURFING BEACH

OI HOCKEY STADIUM NORTH PITCH

OI HOCKEY STADIUM SOUTH PITCH

OI HOCKEY STADIUM NORTH PITCH

TOKYO INTERNATIONAL FORUM

ARIAKE GYMNASTICS CENTRE

MAKUHARI MESSE HALL A

 ARIAKE TENNIS PARK – CENTRE COURT,

 COURT 1-11

TOKYO METROPOLITAN GYMNASIUM

ODAIBA MARINE PARK

YOYOGI NATIONAL STADIUM

 שחיה המשך 27.7 
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כדורגל

כדורמים

כדורסל 

3X3 כדורסל

כדורעף

כדורעף חופים

סופטבול

סיוף

קיאקים סלאלום

קליעה

קפיצות למים

קשתות

רוגבי

נשים מוקדמות )2 משחקים(
נשים מוקדמות )2 משחקים(

נשים סיבוב 1 )2 משחקים(
נשים סיבוב 1 )2 משחקים(

נשים סיבוב 1 )1 משחק(
גברים סיבוב 1 )1 משחק(

גברים מוקדמות )2 משחקים(
גברים מוקדמות )2 משחקים(
גברים מוקדמות )2 משחקים(

נשים מוקדמות

נשים/גברים שלב הבתים
)2 משחקים לכל מגדר(

נשים/גברים שלב הבתים
)2 משחקים לכל מגדר(

נשים/גברים שלב הבתים
)2 משחקים לכל מגדר(

נשים/גברים שלב הבתים
)2 משחקים לכל מגדר(

נשים בית ב - רוסיה-ארגנטינה
נשים בית ב - סין-ארה"ב
נשים בית א - יפן-סרביה

נשים בית ב - איטליה-טורקיה
נשים בית א - ברזיל-הרפוב' 

הדומיניקנית
נשים בית א - דרום קוריאה-

קניה
גברים או נשים

מוקדמות )4 משחקים( 
מוקדמות )3 משחקים(
מוקדמות )3 משחקים(
נשים משחק על הארד 

נשים גמר וטקס חלוקת מדליות 
נבחרת נשים דקר 1/16, רבע 
גמר, 5-8, חצי גמר, 5-6, 7-8

ארד, גמר וטקס חלוקת מדליות
קיאק )K1( נשים חצי גמר, גמר 

וטקס חלוקת מדליות
רובה אויר 10 מ' מעורב 
אקדח אויר 10 מ' מעורב

מוקדמות, גמר, טקס חלוקת 
מדליות

נשים זוג 10 מ' 
גמר וטקס חלוקת מדליות

גברים ונשים אישי 1/32, 1/16
גברים ונשים אישי 1/32, 1/16
גברים סבב בתים )6 משחקים(

14:15-17:45
19:30-23:00
17:00-22:00
17:00-22:00
20:30-22:30
20:30-22:30
10:00-12:40
14:00-16:50
18:20-21:00

 13:40-15:40 10:00-12:00
21:00-23:00 17:20-19:20

10:15-12:25

14:00-15:50

17:30-19:30

21:00-22:50

9:00-12:50

14:20-18:10

19:40-23:30

9:00-12:50
15:00-17:50
20:00-22:50
13:00-15:00
20:00-22:30
10:00-15:55

18:30-20:35
14:00-17:00

9:00-17:15

15:00-16:00

9:30-13:25
16:00-19:55

9:00-12:00

MIYAGI STADIUM

IBARAKI KASHIMA STEDIUM

SAITAMA STADIUM

INTERNATIONAL STADIUM YOKOHAMA

TATSUMI WATER POLO CENTRE

SAITAMA SUPER ARENA

AOMI URBAN SPORTS PARK

ARIAKE ARENA

SHIOKAZE PARK

YOKOHAMA BASEBALL STADIUM

MAKUHARI MESSE HALL B

KASAI CANOE SLALOM CENTRE

 ASAKA SHOOTING RANGE R&P

QUAL.&FINALS

TOKYO AQUATICS CENTRE

YUMENOSHIMA PARK ARCHERY FIELD

TOKYO STADIUM

מתקןשעות )זמן טוקיו(מקצוע/אירועיםענףתאריך ויום

לוח זמנים יומי של משחקי טוקיו

 כדוריד המשך 28.7 

  



101טוקיו 2020

מתקןשעות )זמן טוקיו(מקצוע/אירועיםענףתאריך ויום

29.7
רביעי

רכיבה דרסאז'

שחיה

שייט

איגרוף

אופניים
כביש

בדמינטון

בייסבול
ג'ודו

גלישת גלים

הוקי

גברים דרוג 9-12 )2 משחקים(
גברים רבע גמר )4 משחקים(

נבחרת גרנד פרי ספיישל וטקס 
חלוקת מדליות

נשים 200 מ' חופשי – חצי גמר 
 גברים 200 מ' חופשי – גמר  
נשים 100 מ' גב – גמר  גברים 

100 מ' גב – גמר  גברים 
200 מ' חופשי – טקס חלוקת 
מדליות  נשים 100 מ' חזה – 
גמר  נשים 100 מ' גב – טקס 

חלוקת מדליות  גברים 200 מ' 
פרפר – חצי גמר  גברים 100 

מ' גב – טקס חלוקת מדליות 
 נשים 200 מ' מעורב אישי – 
חצי גמר  נשים 100 מ' חזה 

– טקס חלוקת מדליות
גברים 100 מ' חופשי – מקצים 

נשים 200 מ' פרפר – מקצים 
גברים 200 מ' חזה – מקצים 

גברים 200מ'4X שליחים חופשי  
- מקצים  גברים 800 מ' 

חופשי - מקצים
לייזר גברים  לייזר רדיאל 

 49er  גברים FINN  נשים
גברים  49er FX נשים

נשים 54-57 ק"ג רבע גמר  
נשים 57-60 ק"ג )1/32( 

נשים  69-75 ק"ג )1/16( 
גברים  48-52 ק"ג )1/32(

נג"ש נשים וגברים
מרוץ וטקס מדליות 

גברים יחידים  נשים יחידות  
זוגות מעורבים – רבע גמר

גברים יחידים
גברים סיבוב פתיחה

נשים 70 ק"ג  גברים 90 ק"ג 
מוקדמות ורבע גמר

רפסאז', חצי גמר, קרבות ארד, 
גמר וטקס חלוקת מדליות

נשים וגברים
ארד, גמר וטקס חלוקת מדליות

נשים בית א - הולנד-דרא"פ
נשים בית ב - ניו זילנד-ספרד
נשים בית א - בריטניה-הודו

נשים בית א - גרמניה-אירלנד
נשים בית ב - יפן-אוסטרליה

16:30-19:30

17:30-22:55

10:30-12:30

19:00-21:30

12:00-18:00

17:00-20:45 ,11:00-14:45

13:00-17:35

9:00-14:30

18:00-21:30
12:00-15:00
11:00-14:30

17:00-19:40

8:00-11:35

9:30-13:15

10:00-13:45

18:30-22:15

EQUESTRAIN PARK

TOKYO AQUATICS CENTRE

ENOSHIMA YACHT HARBOUR

KOKUGIKAN ARENA

FUJI INTERNATIONAL SPEEDWAY

MUSASHINO FOREST SPORT PLAZA

FUKUSHIMA AZUMA BASEBALL STADIUM

NIPPON BUDOKAN

TSURIGASAKI SURFING BEACH

OI HOCKEY STADIUM NORTH PITCH

OI HOCKEY STADIUM SOUTH PITCH

OI HOCKEY STADIUM NORTH PITCH

 רוגבי המשך 28.7 
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הרמת משקולות

התעמלות 
מכשירים

טניס

טניס שולחן

כדור יד

כדורגל

כדורמים

כדורסל 

3X3 כדורסל

כדורעף

כדורעף חופים

גברים בית א - יפן-ספרד
נשים בית ב - ארגנטינה-סין

גברים בית א - אוסטרליה -ניו 
זילנד

גברים 73 ק"ג - קבוצה ב
קבוצה א - טקס מדליות

גברים קרב רב
גמר וטקס חלוקת מדליות

יחידים גברים סיבוב 3  יחידים 
נשים רבע גמר  זוגות גברים 

חצי גמר  זוגות נשים רבע 
גמר  זוגות מעורבים סיבוב 1

יחידים גברים סיבוב 3  יחידים 
נשים רבע גמר  זוגות נשים 

רבע גמר  זוגות מעורבים 
סיבוב 1

יחידים גברים סיבוב 3  זוגות 
מעורבים סיבוב 1

יחידים נשים/גברים - סיבוב 3
יחידים נשים/גברים - סיבוב 3, 

1/16
יחידים נשים/גברים - 1/16

גברים מוקדמות )2 משחקים(
גברים מוקדמות )2 משחקים(
גברים מוקדמות )2 משחקים(

גברים סיבוב 1 )2 משחקים(
גברים סיבוב 1 )2 משחקים(
גברים סיבוב 1 )2 משחקים(
גברים סיבוב 1 )2 משחקים(

נשים מוקדמות )2 משחקים(
נשים מוקדמות )2 משחקים(

גברים מוקדמות

נשים/גברים חצי גמר )2 
משחקים לכל מגדר(

נשים/גברים משחק על הארד
)משחק לכל מגדר(  נשים/

גברים גמר )משחק לכל מגדר( 
 נשים/גברים טקס חלוקת 

מדליות
גברים בית א - קנדה-אירן

גברים בית ב - ארה"ב-טוניס
גברים בית ב - ארגנטינה-צרפת

גברים בית א - פולין-ונצואלה
גברים בית א - יפן-איטליה

גברים בית ב - ברזיל-רוסיה
גברים או נשים

19:00-22:45

13:50-16:00
19:50-22:00
19:15-22:00

 11:00-20:00

10:00-13:00
15:00-18:00

20:00-22:00
9:00-12:30

14:15-17:45
19:30-23:00
17:00-22:00
17:00-22:00
17:30-22:30
17:30-22:30
14:00-16:40
18:20-21:00

 13:40-15:40 10:00-12:00
21:00-23:00 17:20-19:20

17:00-19:10

20:45-23:25

9:00-12:50

14:20-18:10

19:40-23:30

OI HOCKEY STADIUM SOUTH PITCH

TOKYO INTERNATIONAL FORUM

ARIAKE GYMNASTICS CENTRE

 ,ARIAKE TENNIS PARK – CENTRE COURT

 COURT 1

ARIAKE TENNIS PARK – COURT 2

ARIAKE TENNIS PARK – COURT 3

TOKYO METROPOLITAN GYMNASIUM

YOYOGI NATIONAL STADIUM

SAPPORO DOME

MIYAGI STADIUM

SAITAMA STADIUM

INTERNATIONAL STADIUM YOKOHAMA

TATSUMI WATER POLO CENTRE

SAITAMA SUPER ARENA

AOMI URBAN SPORTS PARK

ARIAKE ARENA

SHIOKAZE PARK

מתקןשעות )זמן טוקיו(מקצוע/אירועיםענףתאריך ויום

לוח זמנים יומי של משחקי טוקיו

 הוקי המשך 29.7 
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מתקןשעות )זמן טוקיו(מקצוע/אירועיםענףתאריך ויום

סיוף

קיאקים סלאלום

קליעה

קפיצות למים

קשתות

רוגבי

רכיבה דרסאז'

שחיה

שייט

מוקדמות )3 משחקים( 
מוקדמות )3 משחקים(
מוקדמות )3 משחקים(

נבחרת גברים חרב 1/16, רבע 
גמר, 5-8, חצי גמר, 5-6, 7-8

ארד, גמר וטקס חלוקת מדליות
קאנו )C1( נשים מקצים  

קיאק )K1( גברים מקצים
רובה ציד – צלחות חרס טראפ

מוקדמות – יום 1  נשים 
וגברים

גברים זוג 3 מ' גמר וטקס 
חלוקת מדליות

גברים ונשים אישי 1/32, 1/16
גברים ונשים אישי 1/32, 1/16
גברים דרוג 11-12, 9-10, 5-8 

)2 משחקים(, חצי גמר 
)2 משחקים(

דרוג 7-8, 5-6, ארד, גמר וטקס 
חלוקת מדליות

יחידים גרנד פרי סגנון חופשי 
וטקס חלוקת מדליות

גברים 100 מ' חופשי – חצי 
גמר  נשים 200 מ' חופשי 

– גמר  גברים 200 מ' פרפר 
– גמר  נשים 200 מ' פרפר 

– חצי גמר  נשים 200 מ' 
חופשי – טקס חלוקת מדליות 

 גברים 200 מ' חזה – חצי 
גמר  גברים 200 מ' פרפר – 
טקס חלוקת מדליות  נשים 
200 מ' מעורב אישי – גמר  
נשים 1500 מ' חופשי – גמר 

 נשים 200 מ' מעורב אישי – 
טקס חלוקת מדליות  גברים 

200מ'4X שליחים חופשי – 
גמר  נשים 1500 מ' חופשי 

– טקס חלוקת מדליות  גברים 
200מ'4X שליחים חופשי – 

טקס חלוקת מדליות
נשים 100 מ' חופשי – מקצים 

 גברים 200 מ' גב – מקצים 
 נשים 200 מ' חזה – מקצים 
 גברים 200 מ' מעורב אישי 

 4X'מקצים  נשים 200מ –
שליחות חופשי - מקצים

 FINN  נשים וגברים RS:X

9:00-11:50
15:00-17:50
20:00-22:50
10:00-15:55

18:30-20:35
13:00-16:45

9:00-16:00

15:00-16:00

9:30-13:25
16:00-18:40

9:00-12:00

16:30-19:30

17:30-21:25

10:30-12:30

19:00-21:30

12:00-18:00

MAKUHARI MESSE HALL B

KASAI CANOE SLALOM CENTRE

 ASAKA SHOOTING RANGE SHOTGUN

RANGE

TOKYO AQUATICS CENTRE

YUMENOSHIMA PARK ARCHERY FIELD

TOKYO STADIUM

EQUESTRAIN PARK

TOKYO AQUATICS CENTRE

ENOSHIMA YACHT HARBOUR

 כדורעף חופים המשך 29.7 
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30.7
חמישי

איגרוף

אופניים
BMX מרוץ

בדמינטון

בייסבול
ג'ודו

גולף
גלישת גלים

הוקי

התעמלות 
מכשירים

טניס

טניס שולחן

כדוריד

כדורמים

גברים  470 גברים ונשים  
49er גברים  49er FX נשים  

נקרה 17 מעורב
נשים 48-51 ק"ג )1/16(  

גברים 52-57 ק"ג )1/16(  
גברים  69-75 ק"ג )1/16(

גברים ונשים רבע גמר

זוגות מעורבים – חצי גמר  
גברים זוגות – רבע גמר  נשים 

יחידות – 1/16
גברים יחידים – 1/16  נשים 

זוגות – רבע גמר
גברים סיבוב פתיחה

נשים 78 ק"ג  גברים 100 ק"ג 
מוקדמות ורבע גמר

רפסאז', חצי גמר, קרבות ארד, 
גמר וטקס חלוקת מדליות

גברים משחק חבטות סיבוב 1
יום גיבוי 

גברים בית א - הודו-ארגנטינה
גברים בית ב - דרא"פ-גרמניה

גברים בית ב - בלגיה-קנדה
גברים בית ב - הולנד-בריטניה

נשים בית ב - ספרד-סין
נשים בית ב - יפן-ארגנטינה

נשים בית א  - בריטניה-הולנד
גברים בית ב - ניו זילנד-

אוסטרליה
גברים קרב רב

גמר וטקס חלוקת מדליות
יחידים גברים רבע גמר  
יחידים נשים חצי גמר  

זוגות נשים חצי גמר  זוגות 
מעורבים רבע גמר

יחידים גברים רבע גמר  
זוגות נשים חצי גמר  זוגות 

מעורבים רבע גמר
זוגות מעורבים רבע גמר

יחידים נשים חצי גמר
יחידים גברים חצי גמר

יחידים נשים
ארד, גמר וטקס חלוקת מדליות

נשים מוקדמות )2 משחקים(
נשים מוקדמות )2 משחקים(
נשים מוקדמות )2 משחקים(

גברים מוקדמות )2 משחקים(

17:00-20:10 ,11:00-14:10

10:00-12:00

9:00-15:30

17:00-22:00

19:00-22:00
11:00-14:30

17:00-19:40

7:30-15:30

9:30-13:15

10:00-13:45

18:30-22:15

19:00-22:45

19:50-22:00

 11:00-20:00

11:00-13:00
15:00-17:00
20:00-22:10

9:00-12:30
14:15-17:45
19:30-23:00
10:00-12:40

KOKUGIKAN ARENA

ARIAKE URBAN SPORTS PARK

MUSASHINO FOREST SPORT PLAZA

YOKOHAMA BASEBALL STADIUM

NIPPON BUDOKAN

KASUMIGASEKI COUNTRY CLUB

TSURIGASAKI SURFING BEACH

OI HOCKEY STADIUM NORTH PITCH

OI HOCKEY STADIUM SOUTH PITCH

OI HOCKEY STADIUM NORTH PITCH

OI HOCKEY STADIUM SOUTH PITCH

ARIAKE GYMNASTICS CENTRE

ARIAKE TENNIS PARK – CENTRE COURT

 ARIAKE TENNIS PARK – COURT 1

ARIAKE TENNIS PARK – COURT 2

TOKYO METROPOLITAN GYMNASIUM

YOYOGI NATIONAL STADIUM

TATSUMI WATER POLO CENTRE

מתקןשעות )זמן טוקיו(מקצוע/אירועיםענףתאריך ויום

לוח זמנים יומי של משחקי טוקיו

 שייט המשך 29.7 
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מתקןשעות )זמן טוקיו(מקצוע/אירועיםענףתאריך ויום

כדורסל 

כדורעף

כדורעף חופים

סיוף

קיאקים סלאלום

קליעה

קשתות

רוגבי

שחיה

גברים מוקדמות )2 משחקים(
גברים מוקדמות )2 משחקים(

נשים מוקדמות  גברים 
מוקדמות  נשים מוקדמות  

גברים מוקדמות
נשים בית ב - איטליה-
ארגנטינה  נשים בית 

א - דרום קוריאה- הרפוב' 
הדומיניקנית 

נשים בית א- סרביה-קניה  
נשים בית ב - סין-רוסיה
נשים בית א - יפן-ברזיל 

נשים בית ב - ארה"ב-טורקיה
גברים או נשים

מוקדמות )3 משחקים( 
מוקדמות )3 משחקים(
מוקדמות )3 משחקים(

נבחרת נשים רומח 1/16, רבע 
גמר, 5-8, חצי גמר, 5-6, 7-8

ארד, גמר וטקס חלוקת מדליות
קאנו )C1( נשים חצי גמר, גמר 

וטקס חלוקת מדליות
נשים אקדח 25 מ' 

Precision stage

רובה ציד – צלחות חרס טראפ
מוקדמות – יום 2, גמר וטקס 
חלוקת מדליות נשים וגברים

גברים ונשים אישי 1/32, 1/16
גברים ונשים אישי 1/32, 1/16
נשים סבב בתים )6 משחקים(
נשים סבב בתים )6 משחקים(

גברים 800 מ' חופשי – גמר 
 גברים 200 מ' חזה – גמר  

נשים 100 מ' חופשי – חצי גמר 
 גברים 200 מ' גב – חצי גמר 
 גברים 800 מ' חופשי – טקס 

חלוקת מדליות  נשים 200 
מ' פרפר – גמר  גברים 100 

מ' חופשי – גמר  גברים 200 
מ' חזה – טקס חלוקת מדליות 
 נשים 200 מ' גב – חצי גמר 
 גברים 200 מ' מעורב אישי 

– חצי גמר  נשים 200 מ' 
פרפר – טקס חלוקת מדליות  
נשים 200מ'4X שליחות חופשי 

– גמר  גברים 100 מ' חופשי 
– טקס חלוקת מדליות  נשים 

14:00-16:50
18:20-21:00

 13:40-15:40 10:00-12:00
21:00-23:00 17:20-19:20

9:00-12:50

14:20-18:10

19:40-23:30

9:00-11:50
15:00-17:50
20:00-22:50

9:00-16:50

18:30-21:25
14:00-16:45

9:00-12:45

9:00-16:55

9:30-13:25
16:00-18:40

9:00-12:00
16:30-19:30
10:30-12:30

SAITAMA SUPER ARENA

ARIAKE ARENA

SHIOKAZE PARK

MAKUHARI MESSE HALL B

KASAI CANOE SLALOM CENTRE

 ASAKA SHOOTING RANGE R&P FINALS

 HALL

 ASAKA SHOOTING RANGE SHOTGUN

RANGE

YUMENOSHIMA PARK ARCHERY FIELD

TOKYO STADIUM

TOKYO AQUATICS CENTRE

 כדורמים המשך 30.7 
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31.7
שישי

שייט

איגרוף

אופניים
BMX מרוץ

אתלטיקה

בדמינטון

בייסבול
ג'ודו

גולף
גלישת גלים

הוקי

200מ'4X שליחות חופשי – 
טקס חלוקת מדליות

נשים 800 מ' חופשי – מקצים 
 גברים 100 מ' פרפר – 

מקצים  נשים 200 מ' גב 
– מקצים  נבחרת מעורבת 
100מ'4X שליחים מעורב - 

מקצים
RS:X נשים וגברים  לייזר 

גברים  לייזר רדיאל נשים 
 FINN גברים  470 גברים 

ונשים  נקרה 17 מעורב
נשים 57-60 ק"ג )1/16(  

נשים 64-69 ק"ג רבע גמר 
גברים  63-69 ק"ג רבע גמר  

גברים 75-81 ק"ג רבע גמר 
גברים 81-91 ק"ג רבע גמר
גברים ונשים חצי גמר, גמר 

וטקס חלוקת מדליות
גברים 300 מ' משוכות – סיבוב 

1  גברים קפיצה לגובה – 
מוקדמות  גברים זריקת 

דיסקוס – מוקדמות  נשים 
800 מ' – סיבוב 1  גברים 400 

מ' משוכות – סיבוב 1  נשים 
100 מ' – סיבוב 1

נשים 5000 מ' – סיבוב 1 
 נשים קפיצה משולשת – 

מוקדמות  נשים הדיפת כדור 
ברזל – מוקדמות  נבחרת 

מעורבת 400מ'4X – סיבוב 1  
גברים 10000 מ' - גמר

נשים יחידות – רבע גמר  
זוגות מעורבים – ארד

זוגות מעורבים – גמר וטקס 
חלוקת מדליות  נשים יחידות 

– רבע גמר  גברים זוגות – 
חצי גמר

גברים סיבוב פתיחה 
נשים 78 + ק"ג  גברים 100 + 

ק"ג מוקדמות ורבע גמר
רפסאז', חצי גמר, קרבות ארד, 

גמר וטקס חלוקת מדליות
גברים משחק חבטות סיבוב 2

יום גיבוי 
נשים בית א - דרא"פ-גרמניה

נשים בית א - אירלנד-הודו

19:00-21:30

12:00-18:00

17:00-20:10 ,11:00-14:10

10:00-12:00

9:00-12:30

19:00-21:10

9:00-12:30

15:30-21:30

19:00-22:00 ,12:00-15:00
11:00-14:30

17:00-19:40

7:30-15:30

9:30-13:15

ENOSHIMA YACHT HARBOUR

KOKUGIKAN ARENA

ARIAKE URBAN SPORTS PARK

OLYMPIC STADIUM

MUSASHINO FOREST SPORT PLAZA

YOKOHAMA BASEBALL STADIUM

NIPPON BUDOKAN

KASUMIGASEKI COUNTRY CLUB

TSURIGASAKI SURFING BEACH

OI HOCKEY STADIUM NORTH PITCH

מתקןשעות )זמן טוקיו(מקצוע/אירועיםענףתאריך ויום

לוח זמנים יומי של משחקי טוקיו

 שחיה המשך 30.7 
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מתקןשעות )זמן טוקיו(מקצוע/אירועיםענףתאריך ויום

התעמלות 
טרמפולינה

טניס

טניס שולחן

כדורגל

כדור יד

כדורמים

כדורסל 

כדורעף

כדורעף חופים

סיוף

קיאקים סלאלום

קליעה

קפיצות למים
קשתות

גברים בית א - אוסטרליה-
ספרד

גברים בית ב - קנדה-דרא"פ
גברים בית א - יפן-הודו

גברים בית ב - גרמניה-הולנד
גברים בית א - ארגנטינה-ניו 

זילנד
גברים בית ב - בלגיה-בריטניה

נשים

יחידים גברים חצי גמר  זוגות 
גברים גמר וטקס חלוקת 

מדליות
זוגות גברים ארד  זוגות 

מעורבים חצי גמר
יחידים גברים 

ארד, גמר וטקס חלוקת מדליות
נשים רבע גמר
נשים רבע גמר
נשים רבע גמר
נשים רבע גמר

גברים מוקדמות )2 משחקים(
גברים מוקדמות )2 משחקים(
גברים מוקדמות )2 משחקים(
נשים מוקדמות )2 משחקים(
נשים מוקדמות )2 משחקים(

נשים מוקדמות

גברים בית א - קנדה-ונצואלה
גברים בית ב - ברזיל-ארה"ב

גברים בית א - יפן-פולין
גברים בית ב - ארגנטינה-טוניס

גברים בית א - איטליה-אירן
גברים בית ב - רוסיה-צרפת

גברים או נשים
מוקדמות )3 משחקים( 
מוקדמות )3 משחקים(
מוקדמות )3 משחקים(

נבחרת גברים דקר 1/16, רבע 
גמר, 5-8, חצי גמר, 5-6, 7-8

ארד, גמר וטקס חלוקת מדליות
קיאק )K1( גברים חצי גמר, 

גמר וטקס חלוקת מדליות
נשים אקדח 25 מ' מוקדמות, 

גמר וטקס חלוקת מדליות
נשים 3 מ' מוקדמות

נשים אישי 1/8 

10:00-13:45

18:30-22:15

19:00-22:45

13:00-15:25

 12:00-20:00

20:00-22:10

17:00-20:00
18:00-21:00
19:00-22:00
20:00-23:00

9:00-12:30
14:15-17:45
19:30-23:00
14:00-16:40
18:20-21:00

 13:40-15:40 10:00-12:00
21:00-23:00 17:20-19:20

9:00-12:50

14:20-18:10

19:40-23:30

9:00-11:50
15:00-17:50
20:00-22:50
10:00-15:55

18:30-20:35
14:00-17:00

9:00-15:00

15:00-17:30
9:30-12:05

OI HOCKEY STADIUM SOUTH PITCH

OI HOCKEY STADIUM NORTH PITCH

OI HOCKEY STADIUM SOUTH PITCH

ARIAKE GYMNASTICS CENTRE

ARIAKE TENNIS PARK – CENTRE COURT

 ARIAKE TENNIS PARK – COURT 1

TOKYO METROPOLITAN GYMNASIUM

MIYAGI STADIUM

IBARAKI KASHIMA STEDIUM

SAITAMA STADIUM

INTERNATIONAL STADIUM YOKOHAMA

YOYOGI NATIONAL STADIUM

TATSUMI WATER POLO CENTRE

SAITAMA SUPER ARENA

ARIAKE ARENA

SHIOKAZE PARK

MAKUHARI MESSE HALL B

KASAI CANOE SLALOM CENTRE

 ASAKA SHOOTING RANGE R&P FINALS

 HALL

TOKYO AQUATICS CENTRE

YUMENOSHIMA PARK ARCHERY FIELD

 הוקי המשך 31.7 
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1.8
שבת

רוגבי

רכיבה
EVENTING

שחיה

שייט

איגרוף

אופניים 
BMX חופשי

אתלטיקה

רבע גמר, חצי גמר, מדלית 
ארד, גמר, טקס חלוקת מדליות
נשים סבב בתים )6 משחקים(
נשים דרוג 9-12 )2 משחקים(
גברים רבע גמר )4 משחקים(

EVENTING דרסאז' נבחרת 

ויחידים 
יום 1  - חלק 1
יום 1 – חלק 2

גברים 100 מ' פרפר – חצי גמר 
 נשים 200 מ' חזה – גמר  

גברים 200 מ' גב – גמר  נשים 
100 מ' חופשי - גמר  נשים 
200 מ'  חזה – טקס חלוקת 
מדליות  נשים 200 מ' גב – 

חצי גמר  נשים 100 מ' חופשי 
– טקס חלוקת מדליות  גברים 

200 מ' מעורב אישי – טקס 
חלוקת מדליות

גברים 50 מ' חופשי – מקצים 
 נשים 50 מ' חופשי – מקצים 

 גברים 1500 מ' חופשי – 
 4X'מקצים  נשים 100מ
שליחות מעורב – מקצים 

 גברים 100מ'4X שליחות 
מעורב – מקצים

לייזר גברים  לייזר רדיאל 
נשים  470 גברים ונשים  
49er גברים  49er FX נשים

נשים 54-57 ק"ג חצי גמר  
נשים  69-75 ק"ג רבע גמר  
גברים  48-52 ק"ג )1/16(  

גברים 57-63 ק"ג )1/16(
גברים ונשים פארק חופשי דרוג

נשים 400 מ' משוכות – סיבוב 
1  נשים זריקת דיסקוס – 
מוקדמות  גברים קפיצה 

במוט – מוקדמות  גברים 800 
מ' – סיבוב 1  נשים 100 מ' 
משוכות – מוקדמות  גברים 

100 מ' – מוקדמות
גברים 10000 מ' – טקס 

חלוקת מדליות  גברים קפיצה 
למרחק – מוקדמות  נשים 
100 מ' – חצי גמר  גברים 
100 מ' – סיבוב 1  גברים 

13:15-17:25

9:00-12:00
16:30-19:30

8:00-10:30
17:30-20:10
10:30-12:30

19:00-21:30

12:00-18:00

17:00-19:55 ,11:00-13:55

10:10-12:20

9:00-12:00

19:00-21:55

TOKYO STADIUM

EQUESTRAIN PARK

TOKYO AQUATICS CENTRE

ENOSHIMA YACHT HARBOUR

KOKUGIKAN ARENA

ARIAKE URBAN SPORTS PARK

OLYMPIC STADIUM

מתקןשעות )זמן טוקיו(מקצוע/אירועיםענףתאריך ויום

לוח זמנים יומי של משחקי טוקיו

 קשתות המשך 31.7 
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בדמינטון

בייסבול
ג'ודו

גולף
גלישת גלים

הוקי

הרמת משקולות

התעמלות
טרמפולינה

טניס

טריאתלון
כדוריד

כדורגל

כדורמים

כדורסל 

זריקת דיסקוס – גמר  נשים 
800 מ' – חצי גמר  נבחרת 
מעורבת 400מ'4X – גמר  

נשים 100 מ' - גמר
גברים יחידים – רבע גמר 

נשים זוגות – חצי גמר
נשים יחידות – חצי גמר 

גברים זוגות – ארד, גמר וטקס 
חלוקת מדליות

גברים סיבוב פתיחה 
נבחרת מעורבת מוקדמות, רבע 

גמר, רפסאז', חצי גמר
ארד, גמר וטקס חלוקת מדליות

גברים משחק חבטות סיבוב 3
יום גיבוי 

נשים בית ב - סין-ניו זילנד
נשים בית ב - ארגנטינה-

אוסטרליה
נשים בית ב - יפן-ספרד

נשים בית א - הודו-דרא"פ
נשים בית א - גרמניה-הולנד

נשים בית א - אירלנד-בריטניה
גברים 81 ק"ג - קבוצה ב
גברים 96 ק"ג - קבוצה ב
גברים 81 ק"ג - קבוצה א

טקס מדליות גברים 81 ק"ג
גברים 96 ק"ג - קבוצה א

טקס מדליות גברים 96 ק"ג
גברים

יחידים נשים ארד, גמר וטקס 
חלוקת מדליות  יחידים גברים 

ארד
זוגות נשים ארד  זוגות 

מעורבים ארד
שליחים מעורב

נשים מוקדמות )2 משחקים(
נשים מוקדמות )2 משחקים(
נשים מוקדמות )2 משחקים(

גברים רבע גמר
גברים רבע גמר
גברים רבע גמר
גברים רבע גמר

גברים מוקדמות )2 משחקים(
גברים מוקדמות )2 משחקים(
גברים מוקדמות )2 משחקים(

גברים מוקדמות

9:00-16:00

18:00-23:00

19:00-22:00 ,12:00-15:00
11:00-14:30

17:00-19:40
7:30-15:30

9:30-13:15

10:00-13:45

18:30-22:15

11:50-14:00

15:50-18:00

19:50-22:00

13:00-15:25

 12:00-20:00

7:30-9:25
9:00-12:30

14:15-17:45
19:30-23:00
17:00-22:00
17:00-22:00
20:30-22:30
20:30-22:30
10:00-12:40
14:00-16:50
18:20-21:00

 13:40-15:40 10:00-12:00

MUSASHINO FOREST SPORT PLAZA

YOKOHAMA BASEBALL STADIUM

NIPPON BUDOKAN

KASUMIGASEKI COUNTRY CLUB

TSURIGASAKI SURFING BEACH

OI HOCKEY STADIUM NORTH PITCH

OI HOCKEY STADIUM SOUTH PITCH

OI HOCKEY STADIUM NORTH PITCH

TOKYO INTERNATIONAL FORUM

ARIAKE GYMNASTICS CENTRE

ARIAKE TENNIS PARK – CENTRE COURT

 ARIAKE TENNIS PARK – COURT 1

ODAIBA MARINE PARK

YOYOGI NATIONAL STADIUM

MIYAGI STADIUM

IBARAKI KASHIMA STEDIUM

SAITAMA STADIUM

INTERNATIONAL STADIUM YOKOHAMA

TATSUMI WATER POLO CENTRE

SAITAMA SUPER ARENA

מתקןשעות )זמן טוקיו(מקצוע/אירועיםענףתאריך ויום
 אתלטיקה המשך 1.8 
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כדורעף

כדורעף חופים

סיוף

קליעה

קפיצות למים
קשתות

רוגבי

רכיבה
EVENTING

שייט

שחיה

נשים בית א - הרפוב' 
הדומיניקנית -קניה  נשים 

בית ב - ארה"ב- רוסיה 
נשים בית ב - ארגנטינה-
טורקיה  נשים בית א - 

סרביה-ברזיל
נשים בית א - יפן-דרום קוריאה 

נשים בית ב - סין-איטליה
גברים או נשים

מוקדמות )3 משחקים( 
מוקדמות )2 משחקים( 
Lucky loser )1משחק(

Lucky loser )3משחקים(

נבחרת נשים חרב 1/16, רבע 
גמר, 5-8, חצי גמר, 5-6, 7-8

ארד, גמר וטקס חלוקת מדליות
נשים 50 מ' 3 מצבים 

מוקדמות, גמר וטקס חלוקת 
מדליות

רובה ציד  מעורב– צלחות חרס 
טראפ מוקדמות, גמר וטקס 

חלוקת מדליות
נשים 3 מ' חצי גמר

גברים אישי 1/8 
רבע גמר, חצי גמר, מדלית 

ארד, גמר, טקס חלוקת מדליות
נשים - דרוג 11-12, 9-10, 
5-8 )2 משחקים(, חצי גמר 

)2 משחקים(
דרוג 7-8, 5-6, ארד, גמר וטקס 

חלוקת מדליות
EVENTING דרסאז' נבחרת 

ויחידים יום 2  - חלק 3
FINN גברים  49er גברים 

 49er FX נשים  נקרה 17 
מעורב  RS:X נשים וגברים 
שיוט מדליות וטקס חלוקת 

מדליות
גברים 100 מ' פרפר – גמר 
 נשים 200 מ' גב – גמר  

נשים 800 מ' חופשי – גמר  
גברים 100 מ' פרפר – טקס 

חלוקת מדליות  גברים 50 מ' 
חופשי – חצי גמר  נשים 200 
מ' גב – טקס חלוקת מדליות  
נשים 50 מ' חופשי – חצי גמר 

21:00-23:00 17:20-19:20
9:00-12:50

14:20-18:10

19:40-23:30

9:00-11:50
15:00-17:50

20:00-22:50
10:00-15:55

18:30-20:35
12:00-17:10

9:00-15:00

15:00-16:30
9:30-12:05

13:15-17:25
9:00-12:00

16:30-19:30

8:00-10:30

12:00-18:00

10:30-12:30

ARIAKE ARENA

SHIOKAZE PARK

MAKUHARI MESSE HALL B

 ASAKA SHOOTING RANGE R&P

QUAL.&FINALS

 ASAKA SHOOTING RANGE SHOTGUN

RANGE

TOKYO AQUATICS CENTRE

YUMENOSHIMA PARK ARCHERY FIELD

TOKYO STADIUM

EQUESTRAIN PARK

ENOSHIMA YACHT HARBOUR

TOKYO AQUATICS CENTRE

מתקןשעות )זמן טוקיו(מקצוע/אירועיםענףתאריך ויום

לוח זמנים יומי של משחקי טוקיו

 כדורסל המשך 1.8 
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2.8
ראשון

אופניים
BMX חופשי

איגרוף

אתלטיקה

בדמינטון

גולף

גלישת גלים
בייסבול

האבקות

 4X'נבחרת מעורבת 100מ 
שליחים מעורב – גמר  נשים 
800 מ' חופשי – טקס חלוקת 

מדליות  נבחרת מעורבת 
100מ'4X שליחים מעורב – 

טקס חלוקת מדליות
גברים ונשים פארק חופשי
גמר וטקס חלוקת מדליות

נשים 48-51 ק"ג רבע גמר  
גברים 52-57 ק"ג רבע גמר  
גברים  63-69 ק"ג חצי גמר  
גברים  69-75 ק"ג רבע גמר  

גברים 75-81 ק"ג חצי גמר 
גברים 91 + ק"ג רבע גמר

נשים יידויי פטיש – מוקדמות 
 נשים 3000 מ' משוכות – 

סיבוב 1  נשים קפיצה למרחק 
– מוקדמות  נשים הדיפת 

כדור ברזל – גמר  גברים 400 
מ' – סיבוב 1  נבחרת מעורבת 

400מ'4X – גמר
נשים 100 מ' – טקס חלוקת 

מדליות  גברים קפיצה לגובה 
– גמר  גברים 100 מ' – חצי 

גמר  נשים 100 מ' משוכות – 
חצי גמר  נשים הדיפת כדור 

ברזל – טקס חלוקת מדליות  
נשים קפיצה משולשת – גמר 
 גברים 800 מ' – חצי גמר  
גברים 400 מ' משוכות – חצי 
גמר  גברים קפיצה לגובה – 
טקס חלוקת מדליות  גברים 

100 מ' גמר
גברים יחידים – חצי גמר

נשים יחידות – ארד, גמר וטקס 
חלוקת מדליות

גברים משחק חבטות סיבוב 4
וטקס חלוקת מדליות

יום גיבוי 
גברים שלב הנוק-אאוט )#1(
גברים שלב הנוק-אאוט )#2(

1/8, רבע גמר - גברים יוני 
רומי 60 ק"ג, 130 ק"ג  נשים 

חופשי 76 ק"ג 
חצי גמר - גברים יוני רומי 60 
ק"ג, 130 ק"ג  נשים חופשי 

76 ק"ג 

10:10-12:45

17:00-19:40 ,11:00-13:40

9:10-12:00

19:00-21:55

13:00-16:00
20:30-23:00

7:30-16:00

12:00-15:00
19:00-22:00
11:00-13:00

18:15-19:15

ARIAKE URBAN SPORTS PARK

KOKUGIKAN ARENA

OLYMPIC STADIUM

MUSASHINO FOREST SPORT PLAZA

KASUMIGASEKI COUNTRY CLUB

TSURIGASAKI SURFING BEACH

YOKOHAMA BASEBALL STADIUM

MAKUHARI MESSE HALL A

מתקןשעות )זמן טוקיו(מקצוע/אירועיםענףתאריך ויום
 שחיה המשך 1.8 
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הוקי

הרמת משקולות

התעמלות 
מכשירים

טניס

טניס שולחן

כדור יד

כדורמים

כדורסל 

כדורעף

כדורעף חופים

סיוף

קליעה

קפיצות למים

רכיבה
EVENTING

שחיה

גברים רבע גמר )2 משחקים(
גברים רבע גמר )2 משחקים(

נשים 76 ק"ג - קבוצה ב
קבוצה א - טקס מדליות

גמר וטקס חלוקת מדליות:
גברים – קרקע, סוס סמוכות  

נשים – סוס קפיצות, מקבילים 
מדורגים

גמר וטקס חלוקת מדליות: 
יחידים גברים  זוגות נשים  

זוגות מעורבים 
נבחרת נשים/גברים - 1/16

גברים מוקדמות )2 משחקים(
גברים מוקדמות )2 משחקים(
גברים מוקדמות )2 משחקים(
נשים מוקדמות )2 משחקים(
נשים מוקדמות )2 משחקים(

נשים מוקדמות
גברים מוקדמות
גברים מוקדמות
נשים מוקדמות

גברים בית א - פולין-קנדה
גברים בית ב - ברזיל-צרפת
גברים בית ב - רוסיה-טוניס

גברים בית א - איטליה-ונצואלה
גברים בית א - יפן-אירן
גברים בית ב - ארה"ב-

ארגנטינה
גברים או נשים

1/16 )2 משחקים( 
1/16 )2 משחקים( 
1/16 )2 משחקים( 
1/16 )2 משחקים( 

נבחרת גברים רומח 1/16, רבע 
גמר, 5-8, חצי גמר, 5-6, 7-8

ארד, גמר וטקס חלוקת מדליות
גברים אקדח 25 מ' ירי באש 

מהירה- מוקדמות שלב 1
נשים 3 מ' גמר וטקס חלוקת 

מדליות
EVENTING נבחרת ויחידים  

מסלול קרוס קאנטרי
גברים 50 מ' חופשי – גמר  
נשים 50 מ' חופשי – גמר  

גברים 1500 מ' חופשי – גמר 

9:30-13:45
18:30-22:45
13:50-16:00
19:50-22:00
17:00-20:00

 12:00-20:00

10:00-13:00
14:30-17:30
19:30-22:30

9:00-12:30
14:15-17:45
19:30-23:00
14:00-16:40
18:20-21:00
10:00-12:00
13:40-15:40
17:20-19:20
21:00-23:00

9:00-12:50

14:20-18:10

19:40-23:30

9:00-10:50
13:00-14:50
17:00-18:50
21:00-22:50

9:00-16:35

18:30-21:15
8:30-13:15

15:00-16:30

7:45-11:10

10:30-12:30

OI HOCKEY STADIUM NORTH PITCH

TOKYO INTERNATIONAL FORUM

ARIAKE GYMNASTICS CENTRE

ARIAKE TENNIS PARK – CENTRE COURT

 

TOKYO METROPOLITAN GYMNASIUM

YOYOGI NATIONAL STADIUM

TATSUMI WATER POLO CENTRE

SAITAMA SUPER ARENA

ARIAKE ARENA

SHIOKAZE PARK

MAKUHARI MESSE HALL B

 ASAKA SHOOTING RANGE R&P FINALS

 HALL

TOKYO AQUATICS CENTRE

SEA FOREST CROSS-COUNTRY COURSE

TOKYO AQUATICS CENTRE

מתקןשעות )זמן טוקיו(מקצוע/אירועיםענףתאריך ויום

לוח זמנים יומי של משחקי טוקיו

המשך 2.8 

  



113טוקיו 2020

מתקןשעות )זמן טוקיו(מקצוע/אירועיםענףתאריך ויום

3.8
שני

שייט

אופניים
מסלול

אתלטיקה

בדמינטון

בייסבול

 גברים 50 מ' חופשי – טקס 
חלוקת מדליות  נשים 

100מ'4X שליחות מעורב – 
גמר  גברים 1500 מ' חופשי 

– טקס חלוקת מדליות  נשים 
100מ'4X שליחות מעורב – 

טקס חלוקת מדליות  גברים 
100מ'4X שליחים מעורב – 

טקס חלוקת מדליות
FINN גברים  470 גברים 

ונשים  נקרה 17 מעורב  
לייזר גברים שיוט מדליות 

וטקס חלוקת מדליות  לייזר 
רדיאל נשים שיוט מדליות 

וטקס חלוקת מדליות
נבחרת נשים ספרינט מוקדמות 
 נבחרת נשים מרדף מוקדמות 

 נבחרת נשים ספרינט סיבוב 
1  נבחרת גברים מרדף 

מוקדמות  נבחרת נשים 
ספרינט גמר וטקס חלוקת 

מדליות
גברים יידויי פטיש – מוקדמות 
 נשים 1500 מ' – סיבוב 1  

נשים קפיצה משולשת – טקס 
חלוקת מדליות  גברים קפיצה 

למרחק – גמר  נשים 200 
מ' סיבוב 1  נשים 100 מ' 

משוכות – גמר
גברים 100 מ' – טקס חלוקת 

מדליות  גברים קפיצה 
למרחק – טקס חלוקת מדליות 

 נשים קפיצה במוט – 
מוקדמות  נשים 200 מ' – חצי 

גמר  נשים 100 מ' משוכות 
– טקס חלוקת מדליות  נשים 
זריקת דיסקוס – גמר  גברים 

400 מ' משוכות – גמר  נשים 
400 מ'  משוכות – חצי גמר  

גברים 3000 מ' משוכות – גמר 
 נשים 5000 מ'  - גמר

נשים זוגות – ארד, גמר וטקס 
חלוקת מדליות

גברים יחידים – ארד, גמר וטקס 
חלוקת מדליות

גברים שלב הנוק-אאוט )#3( 
גברים שלב הנוק-אאוט )#4(

12:00-18:00

15:30-18:30

9:00-11:55

19:00-22:00

13:00-15:30

20:00-23:00

12:00-15:00
19:00-22:00

ENOSHIMA YACHT HARBOUR

IZU VELODROME

OLYMPIC STADIUM

MUSASHINO FOREST SPORT PLAZA

YOKOHAMA BASEBALL STADIUM

 שחיה המשך 2.8 
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האבקות

הוקי

הרמת משקולות

התעמלות 
מכשירים

טניס שולחן

כדוריד

כדורגל

כדורמים

כדורסל 

כדורעף

כדורעף חופים

רפסאז': גברים יוני רומי 60 
ק"ג, 130 ק"ג  נשים חופשי 

76 ק"ג  1/8, רבע גמר:
גברים יוני רומי 77 ק"ג,  97 
ק"ג  נשים חופשי 68 ק"ג 

חצי גמר: גברים יוני רומי 77 
ק"ג, 97 ק"ג  נשים חופשי 68 

ק"ג ארד, גמר וטקס חלוקת 
מדליות: גברים יוני רומי 60 

ק"ג, 130 ק"ג  נשים חופשי 
76 ק"ג 

נשים רבע גמר )2 משחקים(
נשים רבע גמר )2 משחקים(

נשים 87 ק"ג - קבוצה ב 
נשים 87 + ק"ג - קבוצה ב
נשים 87 ק"ג - קבוצה א 

טקס מדליות נשים 87 ק"ג
נשים 87 + ק"ג - קבוצה א 

טקס מדליות נשים 87 + ק"ג
גמר וטקס חלוקת מדליות:

גברים – טבעות, סוס קפיצות  
נשים – קרקע

נבחרת נשים/גברים 1/16
נבחרת נשים/גברים רבע גמר

נשים מוקדמות )2 משחקים(
נשים מוקדמות )2 משחקים(
נשים מוקדמות )2 משחקים(

נשים רבע גמר
נשים רבע גמר

גברים מוקדמות )2 משחקים(
גברים מוקדמות )2 משחקים(
גברים מוקדמות )2 משחקים(

נשים מוקדמות

נשים בית א - סרביה -דרום 
קוריאה  נשים בית ב - 

ארה"ב- איטליה 
נשים בית ב - רוסיה-טורקיה
נשים בית ב - סין-ארגנטינה

נשים בית א - יפן-הרפוב' 
הדומיניקנית  נשים בית א - 

ברזיל-קניה
גברים או נשים

1/16 )2 משחקים( 
1/16 )2 משחקים( 
1/16 )2 משחקים( 

11:00-13:30

18:15-22:00

9:30-13:45
18:30-22:45
11:50-14:00

15:50-18:00

19:50-22:00

17:00-19:15

10:00-13:00
14:30-17:30
19:30-22:30

9:00-12:30
14:15-17:45
19:30-23:00
17:00-20:00
20:00-23:00
10:00-12:40
14:00-16:50
18:20-21:00

 13:40-15:40 10:00-12:00
21:00-23:00 17:20-19:20

9:00-12:50

14:20-18:10

19:40-23:30

9:00-10:50
13:00-14:50
17:00-18:50

MAKUHARI MESSE HALL A

OI HOCKEY STADIUM NORTH PITCH

TOKYO INTERNATIONAL FORUM

ARIAKE GYMNASTICS CENTRE

TOKYO METROPOLITAN GYMNASIUM

YOYOGI NATIONAL STADIUM

IBARAKI KASHIMA STEDIUM

INTERNATIONAL STADIUM YOKOHAMA

TATSUMI WATER POLO CENTRE

SAITAMA SUPER ARENA

ARIAKE ARENA

SHIOKAZE PARK

מתקןשעות )זמן טוקיו(מקצוע/אירועיםענףתאריך ויום

לוח זמנים יומי של משחקי טוקיו

המשך 3.8 
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מתקןשעות )זמן טוקיו(מקצוע/אירועיםענףתאריך ויום

4.8
שלישי

קיאקים 
ספרינט

קליעה

קפיצות למים
רכיבה

EVENTING

שחיה אומנותית
שייט

איגרוף

אופניים
מסלול

אתלטיקה

1/16 )2 משחקים( 
מקצים ורבע גמר: נשים 200 

מטר קיאק יחיד )K1(  גברים 
  )C2( 1000 מטר קאנו זוגי
גברים 1000 מטר קיאק יחיד 
)K1(  נשים 500 מטר קיאק 

 )K2( זוגי
גברים  אקדח 25 מ' ירי באש 

מהירה- מוקדמות שלב 2, גמר 
וטקס חלוקת מדליות  50 

מ' 3 מצבים  מוקדמות, גמר 
וטקס חלוקת מדליות
גברים 3 מ' מוקדמות

EVENTING קפיצות  גמר 

נבחרות  מוקדמות יחידים 
 גמר יחידים  טקס חלוקת 

מדליות
דואט תרגיל חופשי מוקדמות

 49er  470 גברים ונשים
גברים שיוט מדליות וטקס 
 49er FX  חלוקת מדליות
נשים שיוט מדליות וטקס 

חלוקת מדליות
גברים 48-52 ק"ג רבע גמר 
גברים 52-57 ק"ג חצי גמר 

גברים 57-63 ק"ג רבע גמר  
גברים 81-91 ק"ג חצי גמר 
נשים 57-60 ק"ג רבע גמר 

נשים 54-57 ק"ג גמר וטקס 
חלוקת מדליות

נשים 57-60 ק"ג רבע גמר  
גברים  48-52 ק"ג רבע גמר  
גברים 52-57 ק"ג חצי גמר  
גברים 57-63 ק"ג רבע גמר  
גברים 81-91 ק"ג חצי גמר  

גברים  63-69 ק"ג גמר וטקס 
חלוקת מדליות

נבחרת נשים מרדף סיבוב 
1  נבחרת גברים ספרינט 
מוקדמות  נבחרת גברים 

מרדף סיבוב 1  נבחרת נשים 
מרדף גמר  נבחרת גברים 
ספרינט גמר טקס חלוקת 

מדליות
גברים קפיצה משולשת –

מוקדמות  גברים 1500 מ' 
– סיבוב 1  נשים הטלת כידון 

21:00-22:50
9:30-13:00

8:30-18:00

15:00-17:30
17:00-22:25

19:30-21:30
12:00-18:00

11:00-13:40

17:00-19:40

15:30-18:10

9:00-12:35

SEA FOREST WATERWAY

 ASAKA SHOOTING RANGE R&P

QUAL.&FINALS

TOKYO AQUATICS CENTRE

EQUESTRAIN PARK

TOKYO AQUATICS CENTRE

ENOSHIMA YACHT HARBOUR

KOKUGIKAN ARENA

IZU VELODROME

OLYMPIC STADIUM

 כדורעף חופים המשך 3.8 
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בייסבול
האבקות

הוקי

הרמת משקולות

התעמלות 
מכשירים

טיפוס ספורטיבי

טניס שולחן

כדור יד

כדורגל

כדורמים

כדורסל 

כדורעף

כדורעף חופים

– מוקדמות  נשים 400 מ' – 
סיבוב 1  נשים זריקת דיסקוס 

– טקס חלוקת מדליות
גברים 300 מ' משוכות – טקס 
חלוקת מדליות  נשים קפיצה 

למרחק – גמר  גברים 200 
מ' – סיבוב 1  גברים 400 מ' 
משוכות – גמר  נשים 5000 

מ' – טקס חלוקת מדליות
גברים שלב הנוק-אאוט )#5( 

רפסאז': גברים יוני רומי 77 
ק"ג, 97 ק"ג  נשים חופשי 

68 ק"ג 
1/8, רבע גמר: גברים יוני רומי 
67 ק"ג, 87 ק"ג  נשים חופשי 

62 ק"ג 
חצי גמר: גברים יוני רומי 67 

ק"ג, 87 ק"ג  נשים חופשי 62 
ק"ג ארד, גמר וטקס חלוקת 
מדליות: גברים יוני רומי 77 
ק"ג, 97 ק"ג  נשים חופשי 

68 ק"ג 
גברים חצי גמר

גברים 109 ק"ג - קבוצה ב
קבוצה א - טקס מדליות

גמר וטקס חלוקת מדליות:
גברים – מקבילים, מתח

נשים – קורה
גברים משולב  מוקדמות – 

ספיד, בולדרינג, הובלה
נבחרת נשים/גברים רבע גמר

נבחרת נשים חצי גמר
גברים רבע גמר

נשים רבע גמר
נשים רבע גמר

נשים רבע גמר )2 משחקים(
נשים רבע גמר )2 משחקים(

גברים רבע גמר

גברים רבע גמר

נשים
רבע גמר )2 משחקים( 
רבע גמר )2 משחקים( 

19:00-21:55

19:00-22:00
11:00-13:30

18:15-22:00

10:30-12:15
19:00-20:45
13:50-16:00
19:50-22:00
17:00-19:15

17:00-22:40

10:00-13:00
14:30-17:30
19:30-22:30

13:15-15:15 9:00-11:30
20:45-22:45 17:00-19:00

17:00-20:00
20:00-23:00
14:00-16:40
18:20-21:00

 13:40-15:40 10:00-12:00
21:00-23:00 17:20-19:20

13:00-15:00 9:00-11:00
21:30-23:30 17:00-19:00

9:00-10:50
21:00-22:50

YOKOHAMA BASEBALL STADIUM

MAKUHARI MESSE HALL A

OI HOCKEY STADIUM NORTH PITCH

TOKYO INTERNATIONAL FORUM

ARIAKE GYMNASTICS CENTRE

AOMI URBAN SPORTS PARK

TOKYO METROPOLITAN GYMNASIUM

YOYOGI NATIONAL STADIUM

IBARAKI KASHIMA STEDIUM

SAITAMA STADIUM

TATSUMI WATER POLO CENTRE

SAITAMA SUPER ARENA

ARIAKE ARENA

SHIOKAZE PARK

מתקןשעות )זמן טוקיו(מקצוע/אירועיםענףתאריך ויום

לוח זמנים יומי של משחקי טוקיו

 אתלטיקה המשך 4.8 
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מתקןשעות )זמן טוקיו(מקצוע/אירועיםענףתאריך ויום

5.8
רביעי

קיאקים
ספרינט

קפיצות למים
רכיבה קפיצות 

שחיה אומנותית
שייט

איגרוף

אופניים
מסלול

אתלטיקה

חצי גמר, גמר וטקס חלוקת 
מדליות: נשים 200 מטר קיאק 
יחיד )K1(  גברים 1000 מטר 
קאנו זוגי )C2(  גברים 1000 
מטר קיאק יחיד )K1(  נשים 

)K2( 500 מטר קיאק זוגי
גברים 3 מ' חצי גמר

יחידים מוקדמות
דואט תרגיל טכני מוקדמות
FINN גברים שיוט מדליות 

וטקס חלוקת מדליות  נקרה 
17 מעורב שיוט מדליות וטקס 

חלוקת מדליות  שיוט מדליות 
וטקס חלוקת מדליות

נשים 48-51 ק"ג חצי גמר 
נשים 64-69 ק"ג חצי גמר 

גברים 91 + ק"ג חצי גמר 
גברים 75-81 ק"ג גמר וטקס 

חלוקת מדליות
גברים ספרינט מוקדמות  
נשים קירין סיבוב ראשון  

גברים ספרינט 1/32  נשים 
קירין רפסאז' סיבוב 1  גברים 

ספרינט רפסאז' 1/32  נבחרת 
גברים מרדף גמר  גברים 

ספרינט 1/16 טקס חלוקת 
מדליות  נבחרת גברים מרדף

גברים ספרינט רפסאז' 1/16
גברים קרב 10 – 100 מ'  

גברים הטלת כידון – מוקדמות 
 נשים קרב 7 – קפיצה 

למרחק  גברים קרב 10 – 
קפיצה לגובה  גברים קפיצה 
במוט – טקס חלוקת מדליות 

 נשים קרב 7 – קפיצה לגובה 
 נשים יידויי פטיש – טקס 

חלוקת מדליות  נשים 800 מ' 
– טקס חלוקת מדליות  גברים 

110 מ' משוכות – חצי גמר  
גברים קרב 10 – הדיפת כדור 
ברזל  נשים 400 מ' משוכות 

– גמר  נשים 400 מ' משוכות 
– טקס חלוקת מדליות

גברים קרב 10 – קפיצה לגובה 
 נשים 1500 מ' – חצי גמר 

 נשים קרב 7 – הדיפת כדור 
ברזל  נשים 400 מ' – חצי 

9:30-13:15

10:00-11:30
19:00-22:45
19:30-21:30
14:30-16:50

14:00-16:10

15:30-19:00

9:00-12:25

18:30-22:00

SEA FOREST WATERWAY

TOKYO AQUATICS CENTRE

EQUESTRAIN PARK

TOKYO AQUATICS CENTRE

ENOSHIMA YACHT HARBOUR

KOKUGIKAN ARENA

IZU VELODROME

OLYMPIC STADIUM

המשך 4.8 
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גולף
בייסבול

האבקות

הוקי
הרמת משקולות

טיפוס ספורטיבי

טניס שולחן

כדור יד

כדורמים

כדורסל 

כדורעף

כדורעף חופים

סקייטבורד 
קיאקים
ספרינט

גמר  נשים 200 מ' – טקס 
חלוקת מדליות  נשים 3000 

מ' משוכות – גמר  גברים 
יידויי פטיש – גמר  נשים קרב 

7 – 200 מ'  נשים 3000 מ' 
משוכות – טקס חלוקת מדליות 
 גברים 800 מ' - גמר  גברים 
קרב 10 – 400 מ'  גברים 200 

מ' - גמר
נשים משחק חבטות סיבוב 1

גברים שלב הנוק-אאוט )#6( 
גברים שלב הנוק-אאוט )#7(
רפסאז': גברים יוני רומי 67 
ק"ג, 87 ק"ג  נשים חופשי 

62 ק"ג 
1/8, רבע גמר: גברים חופשי 

57 ק"ג, 86 ק"ג  נשים חופשי 
57 ק"ג 

חצי גמר: גברים חופשי 57 ק"ג, 
86 ק"ג  נשים חופשי 57 ק"ג 

ארד, גמר וטקס חלוקת 
מדליות: גברים יוני רומי 67 
ק"ג, 87 ק"ג  נשים חופשי 

62 ק"ג 
נשים חצי גמר

גברים 109 + ק"ג - קבוצה ב
קבוצה א - טקס מדליות

נשים משולב מוקדמות – ספיד, 
בולדרינג, הובלה

נבחרת נשים חצי גמר
נבחרת גברים חצי גמר

נשים רבע גמר

גברים רבע גמר )2 משחקים(
גברים רבע גמר )2 משחקים(

נשים רבע גמר

נשים רבע גמר

גברים
רבע גמר )2 משחקים( 
רבע גמר )2 משחקים( 

פארק -נשים
מקצים ורבע גמר: גברים 200 
מטר קיאק יחיד )K1(  נשים 
  )C1( 200 מטר קאנו יחיד
נשים 500 מטר קיאק יחיד 

7:30-15:30
12:00-15:00
19:00-22:00
11:00-13:30

18:15-22:00

19:00-20:45 10:30-12:15
13:50-16:00
19:50-22:00
17:00-22:40

10:00-13:00
19:30-22:30 14:30-17:30

13:15-15:15 9:00-11:30
20:45-22:45 17:00-19:00

14:00-16:40
18:20-21:00

 13:40-15:40 10:00-12:00
21:00-23:00 17:20-19:20

13:00-15:00 9:00-11:00
21:30-23:30 17:00-19:00

9:00-10:50
21:00-22:50

9:00-13:40
9:30-12:40

KASUMIGASEKI COUNTRY CLUB

YOKOHAMA BASEBALL STADIUM

MAKUHARI MESSE HALL A

OI HOCKEY STADIUM NORTH PITCH

TOKYO INTERNATIONAL FORUM

AOMI URBAN SPORTS PARK

TOKYO METROPOLITAN GYMNASIUM

YOYOGI NATIONAL STADIUM

TATSUMI WATER POLO CENTRE

SAITAMA SUPER ARENA

ARIAKE ARENA

SHIOKAZE PARK

ARIAKE URBAN SPORTS PARK

SEA FOREST WATERWAY

מתקןשעות )זמן טוקיו(מקצוע/אירועיםענףתאריך ויום

לוח זמנים יומי של משחקי טוקיו

 אתלטיקה המשך 5.8 
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מתקןשעות )זמן טוקיו(מקצוע/אירועיםענףתאריך ויום

קפיצות למים
רכיבה קפיצות 

שחיה אומנותית

שחיה 
מים פתוחים

שייט

איגרוף

אופניים
מסלול

אתלטיקה

)K1(  גברים 1000 מטר קיאק 
)K2( זוגי

נשים 10 מ' מוקדמות
יחידים גמר וטקס חלוקת 

מדליות
דואט תרגיל חופשי 

גמר וטקס חלוקת מדליות
נשים

10 ק"מ וטקס חלוקת מדליות
470 גברים ונשים שיוט מדליות 

וטקס חלוקת מדליות
נשים 57-60 ק"ג חצי גמר 

גברים  48-52 ק"ג חצי גמר  
גברים  69-75 ק"ג חצי גמר  
גברים 52-57 ק"ג גמר וטקס 

חלוקת מדליות
גברים קרב רב 1/4  גברים 

ספרינט 1/8  נשים קירין 
סיבוב 2  גברים ספרינט 

רפסאז' 1/8  גברים טמפו 
2/4  גברים ספרינט 1/4  
נשים קירין סיבוב שלישי  

גברים קרב רב מוקדמות 3/4  
נשים קירין דרוג 7-12  נשים 

קירין גמר  גברים קרב רב 
נקודות 4/4  גברים ספרינט 
דרוג 5-8  נשים קירין טקס 
חלוקת מדליות  גברים קרב 

רב טקס חלוקת מדליות
גברים קרב 10 – 110 משוכות 

 נשים קפיצה לגובה – 
מוקדמות  גברים יידויי פטיש 
– טקס חלוקת מדליות  נשים 

קרב 7 – קפיצה למרחק  
גברים קרב 10 – זריקת דיסקוס 

 נשים 100מ'4X שליחות – 
סיבוב 1  גברים 800 מ' – טקס 

חלוקת מדליות  גברים 200 
מ' – טקס חלוקת מדליות  

גברים קפיצה משולשת – גמר 
 גברים הדיפת כדור ברזל – 

גמר  גברים 100מ'4X שליחים 
– סיבוב 1  גברים 110 מ' 

משוכות – גמר  גברים קרב 
10 – קפיצה במוט  נשים קרב 

7 – הטלת כידון
גברים הליכה 20 ק"מ

15:00-17:30
19:00-21:40

19:30-21:30

7:00-10:00

14:30-16:50

14:00-16:10

15:30-18:50

9:00-15:05

16:30-18:05

TOKYO AQUATICS CENTRE

EQUESTRAIN PARK

TOKYO AQUATICS CENTRE

ODAIBA MARINE PARK

ENOSHIMA YACHT HARBOUR

KOKUGIKAN ARENA

IZU VELODROME

OLYMPIC STADIUM

SAPPORO ODORI PARK

6.8
חמישי

 קיאקים ספרינט המשך 5.8 
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גולף
בייסבול

האבקות

הוקי

טיפוס ספורטיבי

טניס שולחן

כדור יד
כדורגל

כדורמים

כדורסל
כדורעף

כדורעף חופים

סקייטבורד 
קיאקים
ספרינט

גברים הדיפת כדור ברזל – טקס 
חלוקת מדליות  גברים קפיצה 

משולשת – טקס חלוקת 
מדליות  גברים קרב 10 – 
הטלת כידון  נשים קפיצה 

 4X'במוט – גמר  נשים 400מ
שליחות – סיבוב 1  גברים 

1500 מ' – חצי גמר  גברים 
110 מ' משוכות – טקס חלוקת 
מדליות  גברים 400 מ' – גמר 

 נשים קרב 7 – 800 מ'  
גברים קרב 10 – 1500 מ'

נשים משחק חבטות סיבוב 2
גברים שלב הנוק-אאוט )#8(

רפסאז': גברים חופשי 57 ק"ג, 
86 ק"ג  נשים חופשי 57 ק"ג 
1/8, רבע גמר: גברים חופשי 

74 ק"ג, 125 ק"ג  נשים 
חופשי 53 ק"ג 

חצי גמר: גברים חופשי 74 ק"ג, 
125 ק"ג  נשים חופשי 53 ק"ג 

ארד, גמר וטקס חלוקת 
מדליות: גברים חופשי 57 ק"ג, 
86 ק"ג  נשים חופשי 57 ק"ג 

גברים משחק על הארד
גמר וטקס חלוקת מדליות
גברים משולב גמר וטקס 

חלוקת מדליות – ספיד, 
בולדרינג, הובלה

נבחרת נשים ארד
נבחרת נשים גמר וטקס חלוקת 

מדליות
גברים חצי גמר

נשים משחק על הארד
נשים חצי גמר ודרוג 5-8
נשים חצי גמר ודרוג 5-8

גברים חצי גמר
גברים חצי גמר
גברים או נשים

חצי גמר )2 משחקים( 
חצי גמר )2 משחקים( 

פארק - גברים
חצי גמר, גמר וטקס חלוקת 

מדליות: גברים 200 מטר קיאק 
יחיד )K1(  נשים 200 מטר 

קאנו יחיד )C1(  נשים 500 
מטר קיאק יחיד )K1(  גברים 

19:00-21:45

7:30-15:30
19:00-22:00
11:00-13:30

18:15-22:00

10:30-12:15
19:00-21:30
17:30-22:20

11:00-14:00
19:30-22:40

21:00-23:00 17:00-19:00
17:00-20:00
14:00-16:40
18:20-21:00

20:00-22:00 13:15-15:15
21:00-23:00 13:00-15:00

9:00-10:50
21:00-22:50

9:00-13:40
9:30-13:05

OLYMPIC STADIUM

KASUMIGASEKI COUNTRY CLUB

YOKOHAMA BASEBALL STADIUM

MAKUHARI MESSE HALL A

OI HOCKEY STADIUM NORTH PITCH

AOMI URBAN SPORTS PARK

TOKYO METROPOLITAN GYMNASIUM

YOYOGI NATIONAL STADIUM

IBARAKI KASHIMA STEDIUM

TATSUMI WATER POLO CENTRE

SAITAMA SUPER ARENA

ARIAKE ARENA

SHIOKAZE PARK

ARIAKE URBAN SPORTS PARK

SEA FOREST WATERWAY

מתקןשעות )זמן טוקיו(מקצוע/אירועיםענףתאריך ויום

לוח זמנים יומי של משחקי טוקיו

המשך 6.8  אתלטיקה 
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7.8
שישי

קפיצות למים

קראטה

שחיה 
מים פתוחים

איגרוף

אופניים
מסלול

אתלטיקה

)K2( 1000 מטר קיאק זוגי
נשים 10 מ' מוקדמות

גמר וטקס חלוקת מדליות
נשים קאטה – מוקדמות, סיבוב 
דרוג  גברים קומיטה 67 ק"ג – 

מוקדמות 
נשים קומיטה 55 ק"ג - 

מוקדמות, חצי גמר, גמר 
וטקס חלוקת מדליות  נשים 

קאטה – מדלית ארד, גמר 
וטקס חלוקת מדליות  גברים 

קומיטה 67 ק"ג – חצי גמר, 
גמר וטקס חלוקת מדליות

גברים
10 ק"מ וטקס חלוקת מדליות

נשים 69-75 ק"ג חצי גמר  
גברים 57-63 ק"ג חצי גמר  

גברים 81-91 ק"ג גמר וטקס 
חלוקת מדליות

נשים ספרינט מוקדמות  
גברים ספרינט חצי גמר  נשים 

ספרינט 1/32  נשים ספרינט 
רפסאז' 1/32  נשים מדיסון 

גמר  גברים ספרינט גמר 
דרוג 3-4, 1-2  נשים ספרינט 

1/16  נשים מדיסון טקס 
חלוקת מדליות  נשים ספרינט 
רפסאז' 1/16  גברים ספרינט 

טקס חלוקת מדליות
גברים הליכה 50 ק"מ  נשים 

הליכה 20 ק"מ
נשים קפיצה במוט – טקס 

חלוקת מדליות  נשים קרב 
7 - טקס חלוקת מדליות

גברים קרב 10 - טקס חלוקת 
 4X'מדליות  גברים 400מ
שליחים – סיבוב 1  נשים 
הטלת כידון – גמר  גברים 

500 מ' - גמר  גברים 400 מ' 
- טקס חלוקת מדליות  נשים 

400 מ' – גמר  נשים 1500 
מ' – גמר  5000 מ' - טקס 
חלוקת מדליות  נשים 400 
מ' - טקס חלוקת מדליות  

נשים 100מ'4X שליחות – גמר 
 נשים 1500 מ' - טקס חלוקת 

 4X'מדליות  גברים 100מ

10:00-11:30
15:00-16:30
10:00-14:45

17:00-21:40

7:00-10:00

14:00-15:40

15:30-19:15

5:30-10:00

20:00-22:50

TOKYO AQUATICS CENTRE

NIPPON BUDOKAN

ODAIBA MARINE PARK

KOKUGIKAN ARENA

IZU VELODROME

SAPPORO ODORI PARK

OLYMPIC STADIUM

מתקןשעות )זמן טוקיו(מקצוע/אירועיםענףתאריך ויום
 קיאקים ספרינט המשך 6.8 
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גולף
האבקות

הוקי

התעמלות 
אומנותית

טיפוס ספורטיבי

טניס שולחן

כדור יד
כדורגל

כדורמים

כדורסל
כדורעף

כדורעף חופים

קיאקים
ספרינט

קפיצות למים
קראטה

שליחות – גמר
נשים משחק חבטות סיבוב 3

רפסאז': גברים חופשי 74 ק"ג, 
125 ק"ג  נשים חופשי 53 ק"ג 

1/8, רבע גמר: גברים חופשי 
65 ק"ג, 97 ק"ג  נשים חופשי 

50 ק"ג 
חצי גמר: גברים חופשי 65 ק"ג, 
97 ק"ג  נשים חופשי 50 ק"ג 

ארד, גמר וטקס חלוקת 
מדליות: גברים חופשי 74 ק"ג, 

125 ק"ג  נשים חופשי 53 ק"ג 
נשים משחק על הארד

גמר וטקס חלוקת מדליות
נשים קרב רב אישי - מוקדמות

נשים משולב גמר וטקס 
חלוקת מדליות – ספיד, 

בולדרינג, הובלה
נבחרת נשים ארד

נבחרת נשים גמר וטקס חלוקת 
מדליות

נשים חצי גמר
נשים גמר וטקס חלוקת מדליות

גברים משחק על הארד
גברים חצי גמר ודרוג 5-8
גברים חצי גמר ודרוג 5-8

נשים חצי גמר
נשים חצי גמר

נשים - ארד, גמר וטקס חלוקת 
מדליות

מקצים: נשים 500 מטר קאנו 
זוגי )C2(  גברים 1000 מטר 
קאנו יחיד )C1(  נשים 500 

 )K4( מטר קיאק לארבעה
 גברים 500 מטר קיאק 

)K4( לארבעה
רבע גמר: נשים 500 מטר קאנו 

זוגי )C2(  גברים 1000 מטר 
)C1( קאנו יחיד

גברים 10 מ' מוקדמות
גברים קאטה – מוקדמות, 

סיבוב דרוג  נשים קומיטה 61 
ק"ג – מוקדמות 

גברים קומיטה 75 ק"ג - 
מוקדמות, חצי גמר, גמר 

וטקס חלוקת מדליות  גברים 

7:30-15:30
11:00-13:30

18:15-22:00

10:30-12:15
19:00-21:30
14:40-17:45

17:30-22:20

11:00-14:00
19:30-22:40

21:00-23:00 17:00-19:00
11:00-14:00
20:00-23:00
14:00-16:40
18:20-21:00

20:00-22:00 13:15-15:15
21:00-23:00 13:00-15:00

10:00-12:50

9:30-11:40

15:00-17:30
10:00-14:45

17:00-21:40

KASUMIGASEKI COUNTRY CLUB

MAKUHARI MESSE HALL A

OI HOCKEY STADIUM NORTH PITCH

ARIAKE GYMNASTICS CENTRE

AOMI URBAN SPORTS PARK

TOKYO METROPOLITAN GYMNASIUM

YOYOGI NATIONAL STADIUM

OLYMPIC STADIUM

SAITAMA STADIUM

TATSUMI WATER POLO CENTRE

SAITAMA SUPER ARENA

ARIAKE ARENA

SHIOKAZE PARK

SEA FOREST WATERWAY

TOKYO AQUATICS CENTRE

NIPPON BUDOKAN

מתקןשעות )זמן טוקיו(מקצוע/אירועיםענףתאריך ויום

לוח זמנים יומי של משחקי טוקיו

 אתלטיקה המשך 7.8 
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8.8
שבת

רכיבה קפיצות 
שחיה אומנותית

איגרוף

אופניים
מסלול

אתלטיקה

בייסבול

גולף

האבקות

קאטה – מדלית ארד, גמר 
וטקס חלוקת מדליות  נשים 

קומיטה 61 ק"ג – חצי גמר, 
גמר וטקס חלוקת מדליות

נבחרת מוקדמות
קבוצתי תרגיל טכני

גברים  48-52 ק"ג גמר  
גברים  69-75 ק"ג גמר  טקס 
חלוקת מדליות  נשים 48-51 
ק"ג גמר טקס חלוקת מדליות 
 נשים 64-69 ק"ג גמר טקס 

חלוקת מדליות
נשים ספרינט 1/8  גברים 

קירין סיבוב 1  נשים ספרינט 
רפסאז' 1/8  גברים קירין 

רפסאז' סיבוב 1  נשים 
ספרינט רבע גמר  גברים 
מדיסון גמר וטקס חלוקת 

מדליות
מרתון נשים - גמר

נשים הטלת כידון - טקס 
חלוקת מדליות  נשים 

100מ'4X שליחות - טקס 
חלוקת מדליות  גברים 

100מ'4X שליחים - טקס 
חלוקת מדליות  נשים קפיצה 

לגובה – גמר  נשים 10000 
מ' – גמר  גבלים הטלת כידון 

– גמר  גברים 1500 מ' – גמר 
 נשים 10000 מ' - טקס 

חלוקת מדליות  גברים 1500 
מ' - טקס חלוקת מדליות  

נשים 400מ'4X שליחות – גמר 
 גברים הטלת כידון - טקס 

חלוקת מדליות  גברים 
400מ'4X - גמר  נשים קפיצה 
לגובה - טקס חלוקת מדליות  
נשים 400מ'4X - טקס חלוקת 

 - 4X'מדליות  גברים 400מ
טקס חלוקת מדליות

גברים משחק על הארד )#9(
גברים גמר)#10(  וטקס חלוקת 

מדליות 
נשים משחק חבטות סיבוב 4

וטקס חלוקת מדליות
רפסאז', ארד, גמר וטקס 

חלוקת מדליות  גברים חופשי 

19:00-22:45
19:30-21:30
14:00-15:55

15:30-18:25

7:00-10:15
19:00-22:20

12:00-15:00
20:00-22:30

7:30-16:00

18:45-22:00

EQUESTRAIN PARK

TOKYO AQUATICS CENTRE

KOKUGIKAN ARENA

IZU VELODROME

SAPPORO ODORI PARK

OLYMPIC STADIUM

YOKOHAMA BASEBALL STADIUM

KASUMIGASEKI COUNTRY CLUB

MAKUHARI MESSE HALL A

מתקןשעות )זמן טוקיו(מקצוע/אירועיםענףתאריך ויום
 קראטה המשך 7.8 
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9.8
ראשון

התעמלות 
אומנותית

כדור יד

כדורגל

כדורמים

כדורסל 

כדורעף

כדורעף חופים

קיאקים
ספרינט

קפיצות למים

קראטה

רכיבה קפיצות 

שחיה אומנותית

איגרוף

אופניים
מסלול

65 ק"ג, 97 ק"ג  נשים חופשי 
50 ק"ג  

נשים קרב רב קבוצתי מוקדמות
נשים קרב רב אישי גמר וטקס 

חלוקת מדליות
גברים משחק על הארד

גמר וטקס חלוקת מדליות
גברים גמר וטקס חלוקת 

מדליות
נשים דרוגים: 5-6, 7-8
נשים משחק על הארד

נשים גמר וטקס חלוקת מדליות
גברים גמר

נשים משחק על הארד
גברים משחק על הארד וטקס 

חלוקת מדליות
גברים ארד

גברים גמר וטקס חלוקת 
מדליות

גברים - ארד, גמר וטקס 
חלוקת מדליות

חצי גמר, גמר וטקס חלוקת 
מדליות: נשים 500 מטר קאנו 
זוגי )C2(  גברים 1000 מטר 
קאנו יחיד )C1(  נשים 500 

 )K4( מטר קיאק לארבעה
 גברים 500 מטר קיאק 

לארבעה
גברים 10 מ' חצי גמר

גמר וטקס חלוקת מדליות
נשים קומיטה 61 + ק"ג – חצי 

גמר, גמר וטקס חלוקת מדליות 
גברים קומיטה 75 + ק"ג - 

מוקדמות, חצי גמר, גמר וטקס 
חלוקת מדליות

נבחרת גמר וטקס חלוקת 
מדליות

קבוצתי תרגיל חופשי
וטקס חלוקת מדליות

נשים 57-60 ק"ג גמר  נשים  
69-75 ק"ג חצי גמר  טקס 

חלוקת מדליות  גברים 57-63 
ק"ג גמר טקס חלוקת מדליות 

 גברים 91 + ק"ג חצי גמר 
טקס חלוקת מדליות

נשים קרב רב 1/4  נשים 
ספרינט חצי גמר  גברים קירין 

10:00-12:40
15:20-17:50

17:00-19:00
21:00-23:30
20:30-23:30

9:30-12:10
13:40-15:00
16:30-18:20

 11:30-13:30
 16:00-18:00
 20:00-22:30

13:30-15:30
21:15-23:45

10:00-12:50

9:30-12:50

10:00-11:30
15:00-16:30
10:00-14:45

17:00-21:40

19:00-21:30

19:30-21:30

14:00-15:55

10:00-13:15

ARIAKE GYMNASTICS CENTRE

YOYOGI NATIONAL STADIUM

INTERNATIONAL STADIUM YOKOHAMA

TATSUMI WATER POLO CENTRE

SAITAMA SUPER ARENA

ARIAKE ARENA

SHIOKAZE PARK

SEA FOREST WATERWAY

TOKYO AQUATICS CENTRE

NIPPON BUDOKAN

EQUESTRAIN PARK

TOKYO AQUATICS CENTRE

KOKUGIKAN ARENA

IZU VELODROME

מתקןשעות )זמן טוקיו(מקצוע/אירועיםענףתאריך ויום

לוח זמנים יומי של משחקי טוקיו

 האבקות המשך 8.8 
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מתקןשעות )זמן טוקיו(מקצוע/אירועיםענףתאריך ויום

אתלטיקה
התעמלות 
אומנותית

כדור יד

כדורמים

כדורסל
כדורעף

סיבוב 2  נשים טמפו 2/4 
 נשים ספרינט דרוג 5-8  

גברים קירין סיבוב 3  נשים 
ספרינט גמר דרוג 3-4, 1-2  

נשים קרב רב מוקדמות 3/4  
גברים קירין דרוג 7-12  גברים 
גמר קירין 1-6  נשים קרב רב 

נקודות 4/4  נשים ספרינט 
טקס חלוקת מדליות  נשים 
קרב רב טקס חלוקת מדליות

מרתון גברים - גמר
נשים קרב רב קבוצתי – גמר 

וטקס חלוקת מדליות  נשים 
קרב רב – גמר וטקס חלוקת 

מדליות
גברים משחק על הארד

גמר וטקס חלוקת מדליות
גברים דרוגים: 5-6, 7-8
גברים משחק על הארד

גברים גמר וטקס חלוקת 
מדליות

נשים גמר וטקס חלוקת מדליות
נשים ארד

נשים גמר וטקס חלוקת מדליות

7:00-9:45
11:00-12:45

11:00-13:00
15:00-17:30

9:30-12:10
13:40-15:00
16:30-18:20

11:30-14:00
9:00-11:00

13:30-16:00

SAPPORO ODORI PARK

ARIAKE GYMNASTICS CENTRE

YOYOGI NATIONAL STADIUM

TATSUMI WATER POLO CENTRE

SAITAMA SUPER ARENA

ARIAKE ARENA

 אופניים מסלול המשך 9.8 
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ספונסרים רשמיים – הוועד האולימפי בישראל

THANKS! תודה!

OFFICIAL SPONSORS - OLYMPIC COMMITTEE OF ISRAEL

 


