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СВЕТСКА КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА
(WKF)
Карате
A.

Настани (8)

Настани за мажи (4)

Настани за жени (4)

Kumite - 67 kgs.
Kumite - 75 kgs.
Kumite +75 kgs.
Kata

Kumite -55 kgs.
Kumite -61 kgs.
Kumite +61kgs.
Kata

B.

Квота на спортисти
1. Вкупна квота:

Машки
Женски
Вкупно

Квалификациски
места
34
34
68

Места на земјата
домаќин
4
4
8

Трипартитна комисија
поканети места
2
2
4

Вкупно
40
40
80

2. Максимален број на спортисти по Национален олимписки комитет (НОК):
Секој НОК може да се квалификува со максимум четири (4) машки и четири (4) женски спортисти со
максимум еден (1) спортист за секој настан
Квота по НОК
Машки
Женски
Вкупно

4
4
8

Настан по
специфична квота
1 спортист по настан
1 спортист по настан

3. Вид на распределување на места за квота:
Местото на квотата се доделува на спортистот (ите) по име
C.

Подобност на спортистот

Сите спортисти мораат да ги почитуваат одредбите на Олимписката повелба што се во моментот,
вклучително, но не ограничувајќи се на, правило 41 (националност на конкурентите) и правило 43
(Светски антидопинг законик и код на Олимпиското движење за спречување манипулации со
натпревари). Само на оние спортисти кои ја почитуваат Олимписката повелба можат да
учествуваат на Олимписките игри Токио 2020 година.
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Дополнителни критериуми за подобност
За да се квалификува да учествува на Олимписките игри Токио 2020 година, сите спортисти,
вклучително и оние кои припаѓаат на земјата домаќин или добиваат места за покана на трипартитни
комисии, мора:
- да е член на WKF и на НФ.
- да е член и во добра состојба со нивната Национална федерација.
- да бидат родени до или пред јуни 2005 година (датум ТБЦ) за настаните во Ката и до или пред јуни
2003 година (датум ТБЦ) за настаните во кумите.
- да бидат во 50-те највисоко рангирани спортисти во рамките на неговата или нејзината категорија за
тежина во Светскиот ранг на WKF од мај 2021 година (датум ТБЦ), со исклучок на спортисти кои го
освоија своето место преку континентални игри или квалификациски турнир на WKF.

D.

ПАТ НА КВАЛИФИКАЦИЈА

Настани: За Олимписките игри (5) WKF Kumite Сениорски категории за мажи и (5) WKF Сениорски
категории за жени ќе се комбинираат за да формираат (3) категории на олимписки тежини по пол како што
следува:
Категории на
олимписките
игри

WKF категории за
сенири
Машки
-60kg
-67kg
-75kg
-84kg
+84kg

-67kg
-75kg
+75kg

WKF категории за
сенири

Категории на
олимписките
игри

Женски
-50kg
-55kg
-61kg
-68kg
+68kg

-55kg
-61kg
+61kg
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Квалификациски места
Има максимум десет (10) квалификациски места по пол во секоја категорија на тежини на Кумите, како и во
категоријата Ката.
Мажи и жени
Број на места
од квотата

Qualification Phase
Олимписки период од мај 2021 година (датум ТБЦ)

16 Мажи
16 Жени
(32 спортисти
во 4 по
категорија)

На четирите (4) највисоко рангирани спортисти по пол и Олимписки настан на
Олимписката ранг листа од мај 2021 година (Датум на ТБЦ) ќе биде распределено
едно (1) место на квотата почитувајќи ја максималната квота по НОК.
Олимписката ранг листа ќе биде објавена на континуирана основа. Олимписката ранг
листа е регулирана во делот 2.2. на Светските регулативи за рангирање, што се
наоѓаат на следниов линк: [врската ќе се активира во одредено време]
Кај настаните каде се споени две (2) стандардни тежински категории на WKF за
кумите и да се вметнат во олимписките тежински категории, на двајцата (2) највисоко
рангирани спортисти избрани од секоја од стандардните категории на тежини на WKF
ќе им биде распределено едно (1) место на квотата со почитување максимална квота
по НОК.
Кога олимписката тежинска категорија (настан) одговара со тежинската категорија на
WKF, автоматски четирите (4) највисоко рангирани во Олимписката ранг листа на
WKF се квалификувани за почитувајќи ја максималната квота по НОК.

12 Мажи
12 Жени

Кога олимписката тежинска категорија одговара на две категории на тежини на WKF,
тогаш квалификувани се само двете (2) највисоко рангирани категории на WKF
Стандардна категорија во Олимписката ранг листа, дефинирајќи вкупно четири (4)
спортисти во Олимписки тежински категории и почитувајќи го максимумот квота по
НОК.
Квалификациски турнир, Место (ТБЦ), јуни 2021 година (датум ТБЦ)
Турнирот ќе се состои од категории утврдени за Токио 2020 година.

(24 спортисти
3 по категорија) Секојa НОК ќе има можност да регистрира по еден (1) спортист за секоја од осумте
(8) категории, со исклучок на која било категорија каде што веќе имаат спортист
квалификуван за Токио 2020 преку Олимписката ранг листа од мај 2021 година
(датум ТБЦ).
Спортистите од земјата домаќин (Јапонија) ќе можат да се регистрираат и да се
натпреваруваат само во оние категории во кои ниту еден јапонски спортист не е
меѓу 50-те највисоко рангирани на ранг-листата на WKF заклучно со мај 2021 година
(датум ТБЦ).
Спортистите веќе квалификувани нема да смеат да учествуваат.
Тројцата (3) највисоко пласирани спортисти на секоја од осумте (8) олимписки
настани автоматски ќе се квалификуваат за Олимписките игри во Токио 2020 година,
почитувајќи ја максималната квота по НОК.
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12
спортисти
(Максимум по
3 од
категорија)

Континентална застапеност
Вкупно дванаесет (12) квоти места ќе бидат достапни за континентална
репрезентација со максимум три (3) по олимписка категорија. Почитување на
максимум десет (10) квалификациски места по пол и по настан.
Следниве континентални игри ќе послужат како настани за квалификации:
- Европски игри, 14-30 јуни 2019 година, Минск (Белорусија)
- Пан-американските игри, 26 јули-11 август 2019 година, Лима (Перу)
Континентална федерација
Африканска карате федерација
Aзиска карате феерација
Европска карате федерација
Карате федерација на Океанија
Панамериканска карате федерација

Акроним
UF AK
AKF
EKF
OKF
PKF

Број на места од квотата
3 (најмалку 2 различни НОК)
2
2
2
3 (најмалку 2 различни НОК)

Највисоко рангираниот спортист, меѓу сите златни медалисти на секоја од континенталните
игри низ сите настани, во Олимпискиот стојат на мај 2021 година (Датум на ТБЦ), сè уште не
квалификуван преку Олимпискиот постојан или турнир во квалификациите, ќе добие една (1)
место од квотата, почитување на максималната квота по НОК.
Во случај сите златни медалисти веќе квалификувани, но квотата по континент не е
исполнета, тогаш местото ќе му биде доделено на следниот најдобро рангиран спортист од
Континенталните игри. Процесот ќе биде продолжен до бронзените медалисти.
Доколку местото се уште е на располагање по бронзените медалисти, тогаш распределбата
ќе се заснова на Олимписката ранг листа од мај 2021 година (датум ТБЦ), почитувајќи ја
максималната квота по НОК.
Доколку континенталните игри не се одобрат како квалификациски настан на одреден
континент, тогаш највисоко рангираниот спортист која сè уште не е квалификуван од
Олимписката ранг листа до мај 2021 година (датум ТБЦ) од тој конкретен континент, ќе го
добие квотата, почитувајќи ја максималната квота по НОК.
Следната секвенца ќе се примени за распределување квоти:
• Избор 1 - ОКФ: 2 спортисти (еден по пол)
• Избор 2 - УФАК: 2 спортисти (еден по пол)
• Избор 3 - PKF: 2 спортисти (еден по пол)
• Избор 4 - АКФ: 2 спортисти (еден по пол)
• Избор 5 - ЕКФ: 2 спортисти (еден по пол)
• Избор 6 - УФАК: 1 спортист (еден по пол)
• Избор 7 - PKF: 1 спортист (еден маж или една жена во зависност од селекцијата 6)
Доколку не го утврдиме приоритетот на врските, ќе се применува резолуцијата дефинирана за
Олимписките рангирања во Светската регулатива за рангирање на WKF (линкот ќе се
активира навремено)
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Места од земјата домаќин
Земјата домаќин (Јапонија) има право на максимална застапеност на еден (1) спортист за
секоја од трите категории на кумитска тежина и една (1) категорија категорија, соодветно за
мажи и жени - вкупно осум (8) спортисти.
Доколку земјата домаќин е квалификувана преку Олимписката ранг листа или квалификациски
турнир, ваквите места ќе се сметаат за место на земјата домаќин и ќе бидат прераспределени
според процесот наведен во Делот Ф.
Сите преостанати места на земјата домаќин ќе бидат распределени на највисоко рангираните
спортисти во Олимпискиот стенд во Токио од мај 2021 година (датум ТБЦ), почитувајќи ја
максималната квота по НОК.

Поканети места од трипартитната комисија
Четири (4) места по покана од трипартитните комисии - две (2) машки и две (2) жени - се
ставени на располагање на квалификувани НОК на Олимписките игри Токио 2020 година,
предмет на спортистите што ги исполнуваат потребното техничко ниво и критериумите за
квалификуваност дефинирани во делот Ц.
На 14 октомври 2019 година, Меѓународниот олимписки комитет ќе ги покани сите
квалификувани НОК да ги достават своите барања за места за покана во трипартитните
комисии. Крајниот рок на НОК да ги достават своите барања е 15 јануари 2020 година.
Трипартитната комисија ќе ја потврди, писмено, распределбата на местата за покана до
релевантните НОК по завршувањето на периодот на квалификација за односниот спорт (датум
што треба да се додаде).
Детални информации за местата за трипартитни покани се содржани во „Токио 2020 година Трипартитни места за покана на комисии - Постапка за распределување“.

E.

ПРОЦЕС ЗА ПОТВРДА НА МЕСТА ОД КВОТАТА

WKF ќе го објави конечниот список на квалификувани спортисти до јуни 2021 година (датум
ТБЦ) на делот за Олимписки игри Токио 2020 на веб-страницата на WKF (www.wkf.net).
WKF писмено ќе им ги потврди на NOCs и NF еден ден за места од квотата што ја постигнале.
Потоа, НОК ќе имаат една (1) недела до јуни 2021 година (датум ТБЦ), за да ги потврдат WKF и
Токио 2020, доколку сакаат да ги користат овие места од квотата, како што е детално опишано
во делот Г.

ПОТВРДА ЗА МЕСТА ОД ЗЕМЈАТА ДОМАЌИН
Земјата домаќин треба писмено да го потврди кон WKF и Токио 2020 до јуни 2021 година (датум ТБЦ)
учеството за нејзините спортисти како предмет на спортисти кои го исполнуваат потребното техничко
ниво и критериумите за подобност дефинирани во делот Ц.
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F.

РЕАЛОКАЦИЈА НА НЕИСКОРИСТЕНИТЕ МЕСТА НА КВОТИ

РЕАЛОКАЦИЈА НА НЕИСКОРИСТЕНИТЕ МЕСТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЈА
Доколку распределеното квота место не го потврди НОК со потврда за крајниот рок на квотата од јуни
2021 година (датум ТБЦ) или е одбиен од страна на НОК, местото на квотата ќе биде распределено
на следниов начин:
• Олимписко рангирање: Доколку спортистот е квалификуван преку Олимписки Стојан, а не е
потврден од страна на НОК, местото ќе биде прераспределено на следниот највисок спортист според
Олимпиското рангирање од мај 2021 година (датум ТБЦ), почитувајќи ја максималната квота по НОК.
• Квалификациски турнир: Доколку спортистот е квалификуван преку квалификацискиот турнир а не
го потврди НОК, местото на квотата ќе биде распределено на следната највисоко рангирана
спортистка според Олимпискиот застој во мај 2021 година (датум ТБЦ), со почитување на максимална
квота по НOК.
• Континентална застапеност: Доколку спортистот е квалификуван преку методот на континентална
репрезентација и не е потврден од страна на НОК, местото на квотата ќе биде прераспределено
според истата постапка, според која се квалификуваше оригиналниот спортист, почитувајќи ја
максималната квота по НОЦ.

РЕАЛОКАЦИЈА НА НЕИСКОРИСТЕНИТЕ МЕСТА ОД ЗЕМЈАТА ДОМАЌИН
IАко местото на земјата домаќин не е потврдено од страна на НОК со потврда за квотата
крајниот рок од јуни 2021 година (датум ТБЦ) или е одбиена од страна на НОК, местото на
квотата ќе биде распределено на највисоко рангираниот спортист кој сè уште не е
квалификуван на Олимписката ранг листа заклучно со мај 2021 година (датум ТБЦ) во
соодветниот настан, почитувајќи ја максималната квота по НОК.
РЕАЛОКАЦИЈА НА НЕИСКОРИСТЕНИТЕ МЕСТА ОД ПОКАНЕТИТЕ НА КОМИСИЈАТА ЗА ТРИПАРТИТНИ МЕСТА

Доколку Трипартитната комисија не е во можност да одвои трипартитно место за покана на комисии,
квотата ќе биде распределена на највисоко рангираниот спортист во применливата категорија од
НОК, која веќе не е претставена според Олимпискиот застој од мај 2021 година (датум ТБЦ).
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G.

КВАЛИФИКАЦИСКА ВРЕМЕНСКА РАМКА

Датум
Од 2 јули 2018 до 29 јуни 2021
15 јануари 2020
Мај 2021 (датум ТБЦ)
Јуни 2021 (датум ТБЦ)
Јуни 2021 (датум ТБЦ)
Јуни 2021 (датум ТБЦ)
Јуни 2021 (датум ТБЦ)
Јуни 2021 (датум ТБЦ)
ТБЦ
Јуни 2021 (датум ТБЦ)
5 Јули 2021
23 Јули – 8 август 2021

Настан
Квалификациски период
Краен рок за аплицирање за трипартитни покани за НОК
Применливо Олимписко рангирање
Освоени места од квалификациски турнири (ТБЦ)
Потврдена квота од земјата домаќин
Финална листа на квалификувани спортисти која ќе се објави
Информации од НОК, WKF да ги информира НОК и НФ за нивните
распределени места од квотата
Потврда за НОЦ за употреба на алоцирани места за квота за WKF
Потврда за трипартитни покани, трипартитна комисија за потврда
во писмена форма, распределување на места за покана до НОК
Датуми за пренасочување, WKF да ги распределат сите
неискористени места од квотата
Краен рок за пријавување на спортови во Токио 2020 година
Олимписки игри Токио 2020

* ЗАБЕЛЕШКА: Ексклузивно трите настани (1. ПЛ Рагат 2020 / 2. ЕКФ Шампионат Баку 2020 /
3. квалификациски турнир Париз 2020) кои не можеа да се одржат во 2020 година заради
појава на коронавирус, ќе бидат заменети во Олимписките рангирања за Токио 2020 со 1. PL
Rabat 2021 или сличен настан / 2. EKF Championship Championship Goteborg 2021 / 3.
Квалификациски турнир 2021, како што е детално опишано во делот за Олимпиското
рангирање од правилата за рангирање на WKF.
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