WORLD KARATE FEDERATION
Člen:
Global Association of International Sport Federations (GAISF)
International World Games Association (IWGA)

Tokijské olympijské hry - kvalifikačný systém karate
Aktualizácia udalostí roku 2021
Pandémia koronavírusu má stále značný vplyv na športové podujatia všeobecne,
vrátane súťaží karate. Je preto nanajvýš dôležité zvážiť pohotovostné plány s
osobitným zreteľom na tie udalosti, ktoré sú od dnešného dňa zahrnuté ako udalosti
kvalifikujúce priamo alebo nepriamo na olympijské hry v Tokiu budúceho leta 2021.
Ďalej je uvedená tabuľka s podrobnými informáciami o postupe nahradenia tých
udalostí v tokijskom olympijskom poradí a slede udalostí, ktorý sa nemohol uskutočniť
v roku 2020 kvôli prepuknutiu koronavírusu.
Zrušená udalosť v roku 2020
Premier League Rabat 2020

Náhradná udalosť
V prípade, že sa PL Rabat 2021 nebude môcť
uskutočniť pred uzavretím olympijského poradia,
nahradí túto udalosť alternatívny hostiteľ na
náhradnú udalosť Premier League v rovnakých
termínoch. Ak však nový hostiteľ nebude k
dispozícii pre rovnaké termíny, uskutoční sa v
inom termíne za predpokladu, že sa uskutoční
pred uzavretím olympijského poradia. Nakoniec,
keď sa nebude môcť konať náhradná udalosť
pred uzavretím olympijského poradia v máji 2021,
nebude existovať žiadna ďalšia možnosť zahrnúť
akékoľvek ďalšie body do tokijského olympijského
poradia, s výnimkou európskych športovcov, ktorí
sa môžu zúčastniť majstrovstiev Európy seniorov.

Majstrovstvá EKF
seniorov Baku 2020

Majstrovstvá EKF seniorov 2021, ktoré sa
budú konať pred uzavretím tokijského
olympijského poradia.
Poznámka: Ak sa Majstrovstvá EKF seniorov
nemôžu môcť konať vôbec v roku 2021 pred
uzavretím tokijských olympijských poradí z mája
2021, na tokijské olympijské poradie sa použijú
posledné kontinentálne majstrovstvá Európy
(Guadalajara, Španielsko, 2019), ako je
definované v Pravidlách svetového rebríčka, bod
1.3 „Výnimky z rozpadu bodov”.
Tokijský olympijský kvalifikačný turnaj 2021

Tokijský olympijský kvalifikačný
turnaj 2020
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