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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 ספורטאים חייבים להיות בעלי  
.FIG 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.

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 של 

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 
קווטות 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 קווטות 

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

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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)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.

קריטריון בינלאומי

בתחרויות היבשתיות יוכלו להתחרות רק מדינות שהשיגו קווטה לסירה אחת בלבד או שטרם 
השיגו קווטה.

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

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

)2X( סירה 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 תהיה עם הגאית ולהיפך.

 

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

קריטריון בינלאומי
דרוג העולמי האולימפי ו סדרת 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

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

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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)NOC( קווטה למדינה
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.

קריטריון בינלאומי
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.

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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)NOC( קווטה למדינה
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.

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.

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

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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)NOC( קווטה למדינה
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.

קריטריון בינלאומי
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 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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)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.

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.

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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)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.

זכאות )המשך( 

קריטריון בינלאומי
מספר הקווטות ופיזורן על פני האירועים מפורטים בטבלה:

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    

)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.
דורג 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 סביב 605 

נקודות
ניקוד מינימלי לנשים 70 מטר סביב 650 

נקודות

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. 

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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)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

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 ממצפון 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.

2 אירועים
מעורבים נשים וגברים – יחידים וקבוצתי.

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

רכיבה 
קפיצות
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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.

קריטריון בינלאומי
סדר חשיבות קביעת הקריטריון למשחקי טוקיו:

A 1. כל הספורטאים שהשיגו תוצאת
2. ספורטאים במקצי 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 המשחה הרלוונטי 

בשליחים לפי המפתח הבא:
מקצה אחד – 2 ספורטאי שליחים בלבד
שני מקצים – 4 ספורטאי שליחים בלבד

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

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

במידה ומדינה משתפת ספורטאי רק במקצה 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 במקצה שליחים בלבד.

תנאי סף ישראלי 

)על הספורטאי/ת לעמוד באחת הדרישות הבאות(

אליפות עולם 9-16
אליפות אירופה 5-8

A תוצאת

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(

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.

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

2 אירועים
דואט נשים  קבוצתי נשים

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

שחיה 
אומנותית
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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

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

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



29טוקיו 2020 28

)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

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

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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)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

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-48 
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

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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)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

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

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   


