KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM – XXXII. OLYMPIJSKÉ HRY – TOKIO 2020

SVETOVÁ FEDERÁCIA KARATE (WKF)
Karate
A.

Súťaže (8)

Mužské súťaže (4)

Ženské súťaže (4)

Kumite - 67 kg
Kumite - 75 kg
Kumite +75 kg
Kata

Kumite -55 kg
Kumite -61 kg
Kumite +61 kg
Kata

B.

KVÓTY ŠPORTOVCOV
1. Celkové kvóty:
Kvalifikačné miesta

Muži
Ženy
Spolu

34
34
68

Miesta hostiteľských
krajín
4
4
8

Miesta na pozvanie
tripartitnej komisie
2
2
4

Spolu
40
40
80

2. Maximálny počet športovcov podľa národných olympijských výborov
Národný olympijský výbor môže kvalifikovať maximálne štyroch (4) športovcov a štyri (4) športovkyne,
pričom maximálne jedného
(1) Športovca na jednu súťaž.

Muži
Ženy
Spolu

Kvóty pre národný
olympijský výbor
4
4
8

Kvóty konkrétne pre
danú súťaž
1 športovec na 1 súťaž
1 športovec na 1 súťaž

3. Typ pridelenia kvótových miest:
Kvótové miesto sa prideľuje športovcovi/-om podľa mena

C.

SPÔSOBILOSŤ ŠPORTOVCOV

Všetci športovci musia spĺňať platné ustanovenia Olympijskej charty vrátane, ale nie výlučne, pravidla 41
(Štátna príslušnosť súťažiacich) a pravidla 43 (Svetový antidopingový kódex a Kódex olympijského hnutia k
prevencii manipulácie súťaží). Iba športovci, ktorí dodržiavajú Olympijskú chartu, sa môžu zúčastniť
olympijských hier v Tokiu 2020.
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Dodatočné kritériá spôsobilosti Medzinárodnej federácie
Aby sa športovci mohli zúčastniť na olympijských hrách v Tokiu 2020, všetci športovci vrátane tých, ktorí sú
z hosťovskej krajiny alebo ktorí prijmú pozvania tripartitnej komisie, musia:
-

D.

byť členom národnej federácie WKF
byť členom s dobrým umiestnením v národnej federácii
byť narodení do 8. mája 2004 na súťaže Kata a do 8. mája 2002 na súťaže kumite.
patriť medzi prvých 50 športovcov v rámci svojej hmotnostnej kategórie v svetovom rebríčku
WKF k 6. aprílu 2020, s výnimkou športovcov, ktorí vyhrali svoje miesto prostredníctvom
kontinentálnych súťaží alebo kvalifikačného turnaja WKF.

KVALIFIKAČNÁ CESTA

Súťaže: Pre olympijské hry bude (5) kategórií mužov WKF kumite a (5) kategórií žien WKF senioriek
kombinovaných tak, aby tvorili (3) olympijské hmotnostné kategórie podľa pohlavia nasledovne:

Kategórie
olympijských
hier

WKF kategórie
seniorov
Muži
-60kg
-67kg
-75kg
-84kg
+84kg

-67kg
-75kg
+75kg

Kategórie
olympijských
hier

WKF kategórie
senioriek
Ženy
-50kg
-55kg
-61kg
-68kg
+68kg
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KVALIFIKAČNÉ MIESTA
Maximálne desať (10) kvalifikačných miest je podľa pohlavia v každej kategórii kumite, ako aj v kategórii
kata.
MUŽI A ŽENY
Počet
kvótových
miest

Kvalifikačná súťaž
Olympijská tabuľka umiestnenia k 6. aprílu 2020

16 mužov
16 žien
(32 športovcov
4 na kategóriu)

Štyrom (4) najvyššie hodnoteným športovcom podľa pohlavia a olympijskej súťaže v
olympijskej tabuľke umiestnenia k 6. aprílu 2020 bude pridelené jedno (1) kvótové miesto,
rešpektujúc maximálne kvóty na národný olympijský výbor.
Olympijská tabuľka umiestnenia bude zverejňovaná priebežne. Olympijská tabuľka
umiestnenia je upravená v časti 2.2. nariadení o svetovom hodnotení, ktoré nájdete na
nasledujúcej linke: https://www.wkf.net/pdf/rules/Ranking_Regulations.pdf
V prípade, že sa zlúčili dve (2) štandardné hmotnostné kategórie WKF Kumite, aby sa
zohľadnili hmotnostné kategórie olympijských pretekov, dvaja (2) najvyššie zaradení
športovci vybraní z každej zo štandardných hmotnostných kategórií WKF dostanú jedno
(1) kvótové miesto, rešpektujúc maximálne kvóty na národný olympijský výbor.
Ak hmotnostná kategória olympijských súťaží (súťaž) zodpovedá hmotnostnej kategórii
WKF, automaticky sú štyria (4) najvyššie zaradení v olympijskej hmotnostnej kategórii
WKF kvalifikovaní, rešpektujúc maximálne kvóty na národný olympijský výbor.
Ak olympijská hmotnostná kategória zodpovedá dvom hmotnostným kategóriám WKF,
kvalifikujú sa iba dvaja (2) najvyššie zaradení podľa štandardnej hmotnostnej kategórie
WKF v olympijskej tabuľke umiestnenia, pričom sa určia celkovo štyria (4) športovci v
hmotnostnej kategórii pre olympijské hry, rešpektujúc maximálne kvóty na národný
olympijský výbor.

12 mužov
12 žien
(24 športovcov
3 na kategóriu)

Kvalifikačný turnaj, Paríž (FRA), 8. – 10. mája 2020
Turnaj bude pozostávať z kategórií určených pre Tokio 2020.
Každý národný olympijský výbor bude mať možnosť registrovať jedného (1) športovca pre
každú z ôsmich (8) kategórií, s výnimkou každej kategórie, v ktorej sa už športovec
kvalifikoval pre Tokio 2020 prostredníctvom olympijskej tabuľky umiestnenia k 6. aprílu
2020.
Športovci, ktorí sa už kvalifikovali, sa nesmú zúčastniť.
Traja (3) najvyššie umiestnení športovci v každej z ôsmich (8) olympijských súťaží sa
automaticky kvalifikujú na olympijské hry v Tokiu 2020, rešpektujúc maximálne kvóty na
národný olympijský výbor.
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12 športovcov
(Maximálne 3
na kategóriu)

Kontinentálne zastúpenie
Pre kontinentálne zastúpenie bude k dispozícii celkovo dvanásť (12) kvótových miest s
najviac tromi (3) na olympijskú kategóriu. Rešpektujúc maximálne desať (10)
kvalifikačných miest podľa pohlavia na jednu súťaž.
Nasledujúce kontinentálne súťaže budú slúžiť ako kvalifikačné súťaže:
- Európske hry, 14. - 30. júna 2019, Minsk (Bielorusko)
- Panamerické hry, 26. júla - 11. augusta 2019, Lima (Peru)
Kontinentálna federácia
Africká federácia karate

Akronym
UF AK

Ázijská federácia karate
Európska federácia karate
Oceánska federácia karate
Panamerická federácia karate

AKF
EKF
OKF
PKF

Počet kvót miest
3 (min. 2 rôzne národné olympijské
výbory)
2
2
2
3 (min. 2 rôzne národné olympijské
výbory)

Najvyššie zaradený športovec medzi všetkými zlatými medailistami z každého
kontinentálneho zápasu v rámci všetkých súťaží v olympijskej tabuľke umiestnenia k 6.
aprílu 2020, ktorý ešte nie je kvalifikovaný prostredníctvom olympijskej tabuľky
umiestnenia alebo kvalifikačného turnaja, získa jedno (1) kvótové miesto, rešpektujúc
maximálne kvóty na národný olympijský výbor.
V prípade, že všetci zlatí medailisti sú už kvalifikovaní, ale kvóty na kontinent ešte nie sú
vyčerpané, miesto bude pridelené najbližšiemu najlepšiemu súťažiacemu z
kontinentálnych súťaží. Proces bude pokračovať až k bronzovým medailistom. V prípade,
že miesto bude ešte dostupné po bronzových medailistoch, pridelenie bude založené na
olympijskej tabuľke umiestnenia k 6. aprílu 2020, rešpektujúc maximálne kvóty na národný
olympijský výbor.
Ak kontinentálne hry nie sú schválené ako kvalifikačná súťaž na určitom kontinente, potom
najvyššie zaradený športovec, ktorý z tohto konkrétneho kontinentu ešte nebol
kvalifikovaný na základe olympijskej tabuľky umiestnenia k 6. aprílu 2020, získa kvótové
miesto, rešpektujúc maximálne kvóty na národný olympijský výbor.
Na pridelenie kvót sa použije nasledujúci postup:
•
•
•
•
•
•
•

Výber 1 - OKF: 2 športovci (jeden z každého pohlavia)
Výber 2 - UFAK: 2 športovci (jeden z každého pohlavia)
Výber 3 - PKF: 2 športovci (jeden z každého pohlavia))
Výber 4 - AKF: 2 športovci (jeden z každého pohlavia)
Výber 5 - EKF: 2 športovci (jeden z každého pohlavia)
Výber 6 - UFAK: 1 športovec (jeden z každého pohlavia)
Výber 7 - PKF: 1 športovec (jeden muž alebo jedna žena v závislosti od výberu 6)

V prípade, že vyššie uvedené neurčuje prioritu väzieb, použije sa rozhodnutie definované
pre olympijské tabuľky umiestnenia v pravidlách svetových hodnotení WKF:
(https://www.wkf.net/pdf/rules/Ranking_Regulations.pdf)
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MIESTA HOSTITEĽSKÝCH KRAJÍN
Hostiteľská krajina (Japonsko) má nárok na maximálne zastúpenie jedného (1) športovca pre každú z troch
hmotnostných kategórií kumite a jednu (1) kategóriu kata pre mužov a ženy v tomto poradí - spolu osem (8)
športovcov.
Ak sa hostiteľská krajina kvalifikuje prostredníctvom olympijskej tabuľky umiestnenia alebo kvalifikačného
turnaja, tieto miesta sa budú považovať za miesta hostiteľskej krajiny a budú prerozdelené podľa postupu
uvedeného v časti F.
Akékoľvek zostávajúce miesta hostiteľskej krajiny budú pridelené najvyššie hodnoteným športovcom
v olympijskej tabuľke umiestnenia pre Tokio k 6. aprílu 2020, rešpektujúc maximálne kvóty na národný
olympijský výbor.

MIESTA NA POZVANIE TRIPARTITNEJ KOMISIE
Štyri (4) pozvánky tripartitnej komisie – pre dvoch (2) mužov a dve (2) ženy - sú k dispozícii oprávneným
národným olympijským výborom na olympijské hry v Tokiu 2020, pod podmienkou, že športovci spĺňajú
požadovanú technickú úroveň a kritériá spôsobilosti definované v časti C.
Medzinárodný olympijský výbor vyzve 14. októbra 2019 všetky oprávnené národné olympijské výbory, aby
predložili svoje žiadosti o pozvánky tripartitnej komisie. Konečný termín pre národné olympijské výbory, aby
predložili svoje žiadosti, je 15. január 2020. Tripartitná komisia písomne potvrdí pridelenie miest na pozvánku
príslušným národným olympijským výborom po skončení kvalifikačného obdobia pre daný šport (dátum bude
pridaný).
Podrobné informácie o miestach na pozvanie tripartitnej komisie sú obsiahnuté v „Tokio 2020 - Pozvánky
tripartitnej komisie - Proces prideľovania“.

E.

PROCES POTVRDENIA KVÓTOVÝCH MIEST

WKF uverejní konečný zoznam kvalifikovaných športovcov do 2. júna 2020 na webovej stránke WFK sekcie
olympijských hier v Tokiu 2020 (www.wkf.net).
WKF 3. júna 2020 písomne potvrdí národným olympijským výborom kvótové miesta, ktoré dosiahli.
Národné olympijské výbory budú mať potom dva (2) týždne do 17. júna 2020, aby potvrdili WKF a Tokio 2020,
či chcú využiť tieto kvótové miesta, ako je podrobne uvedené v časti G. Časový plán kvalifikácie.

POTVRDENIE MIEST HOSTITEĽSKEJ KRAJINY
Hostiteľská krajina musí písomne potvrdiť WKF a Tokio 2020 do 17. júna 2020 účasť svojich športovcov pod
podmienkou, že športovci spĺňajú požadovanú technickú úroveň a kritériá spôsobilosti definované v časti C.
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F.

PRESUNUTIE NEVYUŽITÝCH KVÓTOVÝCH MIEST

PRESUNUTIE NEVYUŽITÝCH KVALIFIKAČNÝCH MIEST
Ak pridelené kvótové miesto národný olympijský výbor nepotvrdí potvrdením kvótového miesta do konečného
termínu, t.j. 17. júna 2020, alebo národný olympijský výbor ho odmietne, kvótové miesto sa prerozdelí takto:
•
Olympijská tabuľka umiestnenia: Ak je športovec kvalifikovaný prostredníctvom olympijskej tabuľky
umiestnenia a národný olympijský výbor ho nepotvrdí, miesto bude priradené najbližšiemu najvyššie
hodnotenému športovcovi podľa olympijskej tabuľky umiestnenia k 6. aprílu 2020, rešpektujúc maximálne
kvóty na národný olympijský výbor.
•

Kvalifikačný turnaj: Ak sa športovec kvalifikuje prostredníctvom kvalifikačného turnaja a národný
olympijský výbor ho nepotvrdí, kvótové miesto bude priradené najbližšiemu najvyššie hodnotenému
športovcovi podľa olympijskej tabuľky umiestnenia k 6. aprílu 2020, rešpektujúc maximálne kvóty na
národný olympijský výbor.

•

Kontinentálne zastúpenie: Ak sa športovec kvalifikuje metódou kontinentálneho zastúpenia a národný
olympijský výbor to nepotvrdí, kvótové miesto sa prerozdelí podľa toho istého postupu, podľa ktorého bol
pôvodný športovec kvalifikovaný, rešpektujúc maximálne kvóty na národný olympijský výbor.

PREROZDELENIE NEVYUŽITÝCH MIEST HOSTITEĽSKEJ KRAJINY
Ak miesto hostiteľskej krajiny nie je potvrdené národným olympijským výborom do konečného termínu, t.j.
17. júna 2020, alebo ho národný olympijský výbor odmietne, kvótové miesto sa pridelí najvyššie
hodnotenému športovcovi, ktorý ešte nebol kvalifikovaný podľa olympijskej tabuľky umiestnenia k 6. aprílu
2020 v príslušnej súťaži, rešpektujúc maximálne kvóty na národný olympijský výbor.

PREROZDELENIE NEVYUŽITÝCH MIEST NA POZVANIE TRIPARTITNEJ KOMISIE
Ak tripartitná komisia nebude môcť prideliť miesto na pozvanie tripartitnej komisie, kvóta sa prerozdelí
najvyššiemu hodnotenému športovcovi v príslušnej kategórii z národného olympijského výboru, ktorý ešte
nebol zastúpený podľa olympijskej tabuľky umiestnenia k 6. aprílu 2020.
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G.

KVALIFIKAČNÁ ČASOVÁ OS
Termín

Míľnik

Kvalifikačné obdobie
Uzávierka žiadostí
o pozvánky od tripartitnej
komisie
Olympijská tabuľka
umiestnenia
Kvalifikačná súťaž
Hostiteľská krajina
Konečný zoznam
kvalifikovaných
športovcov

Od 2. júla 2018 do 30. júna 2020
Uzávierka pre národné olympijské výbory na predkladanie žiadostí
o pozvánky od tripartitnej komisie
(15. január 2020)
Olympijská tabuľka umiestnenia k 6. aprílu 2020

Informácie národných
olympijských výborov
Potvrdenie národnými
olympijskými výbormi
Potvrdenie pozvánok od
tripartitnej komisie

WKF informuje národné olympijské výbory/národné federácie o ich
pridelených kvótových miestach (3. jún 2020)
Národné olympijské výbory potvrdia WFK využitie pridelených kvótových
miest (17. jún 2020)
Tripartitná komisia písomne potvrdí pridelenie miest na pozvánky národným
olympijským výborom (dátum bude potvrdený)

Termíny prerozdelenia
6. júl 2020
24. júl – 9. august 2020

WKF prerozdelí všetky nevyužité kvótové miesta (dátum bude potvrdený)
Termín uzávierky športových vstupov pre Tokio 2020
Olympijské hry v Tokiu 2020

8. -10. máj 2020 Kvalifikačný turnaj (Paríž, Francúzsko)
Hostiteľská krajina potvrdí kvóty do 17. júna 2020
Konečný termín zverejnenia konečného zoznamu kvalifikovaných športovcov
(2. jún 2020)

*Bude určené
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