Olympisch kwalificatietraject Tokio 2020
Uitgangspunten
- De kwalificatie geldt voor de individuele judoka, niet voor het land
- Kwalificatie mogelijk voor maximaal één judoka, per gewichtsklasse, per land
Directe kwalificatie via ‘World-ranking’
Plaatsing middels klassering op de wereldranglijst (peildatum 25 mei 2020).
Heren
De eerste 18 judoka’s per gewichtsklasse

126 judoka’s

Dames
De eerste 18 judoka’s per gewichtsklasse

126 judoka’s

Selectie op basis van geschoonde lijst. Indien meerdere judoka’s uit het zelfde land zich
kwalificeren volgens bovenstaande regels, dan kiest het land welke judoka zich plaatst.
Kwalificatie via ‘Continental-ranking’
100 judoka’s
Naast de directe kwalificatie heeft elk continent recht op een aantal startbewijzen voor
Tokio. Deze zijn als volgt verdeeld.
Continent
Afrika
Europa
Azië
Oceanië
Pan-Amerika
Totaal

Aantal plaatsen
heren
12
13
10
5
10
50

Aantal plaatsen
dames
12
12
10
5
11
50

Aantal plaatsen
totaal
24
25
20
10
21
100

De 25 Europese startbewijzen worden verdeeld middels de zogenaamde Continentalranking. Deze ranking wordt samengesteld (vanuit de wereldranglijst) aan de hand van
het puntentotaal van alle judoka’s uit het continent, ongeacht geslacht of gewichtsklasse.
In Europa kwalificeren de beste 25 judoka’s van deze Continental-ranking zich voor de
Olympische Spelen in Tokio. Hiervoor gelden twee aanvullende voorwaarden:
1. Plaatsing voor maximaal één judoka per land;
2. Plaatsing voor maximaal twee judoka’s per gewichtsklasse.
Organiserende land (één judoka per gewichtsklasse)
Wildcards

14 judoka’s
20 judoka’s

Totaal aantal deelnemers olympisch judotoernooi Tokio 2020

386 judoka’s
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Wereldranglijst
De wereldranglijst wordt als volgt samengesteld:
* 50% van de vijf beste resultaten + één extra resultaat van continentale
kampioenschappen of World Masters van 25 mei 2018 tot 24 mei 2019.
én
* 100% van de vijf beste resultaten + één extra resultaat van continentale
kampioenschappen of World Masters van 25 mei 2019 tot 24 mei 2020.
Kwalificatieperiode
Kwalificatiecyclus start op 25 mei 2018 en eindigt op 24 mei 2020.
Mixteam evenement
Voor het eerst wordt er een mixteam evenement georganiseerd op de Olympische
Spelen. Een team moet bestaan uit minimaal zes judoka’s die zich hebben gekwalificeerd
voor het individuele toernooi. De gewichtscategorieën:
Dames: -57 kg (48 kg, 52 kg, 57 kg), -70 kg (57 kg, 63 kg, 70 kg), +70 kg (70 kg, 78
kg, +78 kg).
Heren: -73 kg (60 kg, 66 kg, 73 kg), -90 kg (73 kg, 81 kg, 90 kg), +90 kg (90 kg, 100
kg, +100 kg).
Plaatsing bij blessures, geen mogelijkheid tot deelname
Indien een judoka zich via de wereldranglijst heeft geplaatst (directe plaatsing), maar
niet deel kan nemen door blessure etc. Mag deze judoka vervangen worden door een
landgenoot?
Vervanging door judoka uit hetzelfde land is alleen mogelijk als de vervanger zich
eveneens heeft gekwalificeerd via directe kwalificatie – wereldranglijst (top 18 heren of
top 18 dames).
Worden er judoka’s aangesteld als reserve?
Er wordt direct na afloop van de kwalificatiecyclus en aanwijzing van de deelnemende
judoka’s aan Tokio 2020, een lijst met reservejudoka’s opgesteld aan de hand van de
wereldranglijst.
Wordt er onderscheid gemaakt tussen vervanging van direct geplaatste judoka’s (wereld
ranking) en gekwalificeerden via de Continental-ranking?
Ja. Een direct gekwalificeerde judoka wordt vervangen door de judoka die het hoogst
geplaatst is op de reservelijst, in de zelfde gewichtsklasse, ongeacht het continent waar
hij/zij vandaan komt.
Een judoka die zich via de Continental-ranking geplaatst had wordt vervangen door de
judoka die het hoogst geplaatst is op de reservelijst, uit het zelfde continent, ongeacht
gewichtsklasse, maar wel volgens de gestelde regels van de Continental-ranking. Dus
maximaal één judoka per land, maximaal twee judoka’s per gewichtsklasse.
Wedstrijdsysteem Tokio 2020
Het olympisch judotoernooi kent herkansingen vanaf de kwartfinale. De eerste acht
judoka’s van de wereldranglijst zijn geplaatst.
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