
גביעי העולם וגביעי האתגר - התעמלות מכשירים - 2018-2020
סבב גביעי העולם בקרב-רב

כל התחרויות מהוות קריטריון לטוקיו.
לסבב גביעי העולם בקרב-רב של 2020 יוזמנו להשתתף 12 המדינות שיסיימו ראשונות במוקדמות 

אליפות העולם 2019. בכל תחרות יוכל להתחרות מתעמל 1 ממדינה. לכל תחרות ניתן לשלוח מתעמל 
אחר.

הניקוד בכל תחרות יצטבר, כאשר 3 המדינות שיסיימו עם הניקוד הגבוה ביותר בתום הסבב יקבלו 
כרטיס אחד לטוקיו. הכרטיס יהיה מדינתי ולא שמי.

סבב גביעי העולם - מכשירים בודדים

כל התחרויות מהוות קריטריון לטוקיו.
הניקוד האישי בכל תחרות גביע עולם מצטבר למתעמל, כאשר 3 התוצאות הגבוהות שלו מכל 8 

התחרויות נלקחות בחשבון לניקוד הסופי. המתעמל שיצבור את מרב הנקודות (על כל מכשיר) יזכה 
בכרטיס אישי למשחקים. במקרה של תיקו יופעל הליך שובר שוויון.

סייגים: מתעמלים שיתחרו בסבבים אלו ומדינתם כבר העפילה כנבחרת למשחקים, יוכלו לזכות 
בכרטיסים אישיים לטוקיו במידה והם עצמם לא נטלו חלק בתחרות הקבוצתית שדרכה העפילה מדינתם 
(כלומר - לא עזרו לנבחרתם להעפיל). במקרה כזה הם ייצגו את מדינתם בטוקיו כמתעמלים אישיים ולא 

כחלק מהתחרות הקבוצתית.

סבב גביעי האתגר

גביעי האתגר אינם מהווים קריטריון לטוקיו.

2020מקום

7.3גרינסבורו, ארה״ב

21-22.3שטוטגרט, גרמניה

28.3בירמינגהם, בריטניה

5.4טוקיו, יפן

201820192020מקום

22-25.1121-24.11קוטבוס, גרמניה

21-24.213-16.2מלבורן, אוסטרליה

14-17.312-15.3באקו, אזרבייג׳ן

20-23.325-28.3דוחא, קטאר

201820192020מקום

19-21.5ג׳אוצ׳ינג, סין

23-26.5אוסייק, קרואטיה

20.5-2.6קופר, סלובניה

6-8.9סמבטהיי, הונגריה

14-15.9פריז, צרפת

19-22.9גימראייש, פורטוגל



רשימת תחרויות הקריטריון לטוקיו

Tripartite Commission -4 כרטיסים נוספים יוענקו: 2 ליפן המארחת ו-2 למדינות ה - 

- מדינה שתעפיל נבחרת שלמה למשחקים תוכל לנסות להעפיל עד 2 מתעמלים/ות אישיים נוספים 
שיתחרו באופן אישי ולא כחלק מהנבחרת.

- במצב היפותטי לחלוטין, מדינה שלא תעפיל כנבחרת יכולה להעפיל 7 מתעמלים (או מתעמלות) 
אישיים לטוקיו:

דרך תחרות הקרב-רב באליפות העולם של 2019 (מתעמל 1)•
דרך תחרות גמר המכשירים הבודדים באליפות העולם של 2019 (עד 3 מתעמלים)•
דרך סבב גביעי העולם למכשירים בודדים 2018-2020 (מתעמל 1)•
דרך סבב גביעי העולם בקרב-רב 2020 (מתעמל 1)•
דרך אליפות יבשתית (מתעמל 1)•
 

מס׳ כרטיסים שיחולקופרטיםתאריךמקום

דוחא, קטאר
אליפות העולם 2018 

(קבוצתי)

3 המדינות הראשונות 25.10-3.11.2018
בגמר הקבוצתי יזכו 

בכרטיסים קבוצתיים 
לטוקיו

3 נבחרות * 4 כרטיסים 
לכל אחת = 12. 

סה״כ 24 (גברים ונשים)

שטוטגרט, גרמניה
אליפות העולם 2019 

(קבוצתי)

9 המדינות הראשונות 4-13.10.2019
במוקדמות יזכו בכרטיסים 

קבוצתיים לטוקיו

9 נבחרות * 4 כרטיסים 
לכל אחת = 36. 

סה״כ 72 (גברים ונשים)

שטוטגרט, גרמניה
אליפות העולם 2019 

(אישי)

12 (גברים) ו-20 (נשים) 4-13.10.2019
שיסיימו ראשונים 

במוקדמות הקרב-רב יזכו 
בכרטיסים אישיים לטוקיו

לפחות 32

שטוטגרט, גרמניה
אליפות העולם 2019 

(אישי)

3 זוכי וזוכות המכשירים 4-13.10.2019
הבודדים על כל מכשיר 
יזכו בכרטיסים אישיים 

לטוקיו

4 מכשירים לנשים *3 
זוכות = 12 

6 מכשירים לגברים *3 = 
 .18

סה״כ 30

2 הראשונים והראשונות מאי 2020אליפויות יבשתיות 2020
בגמר הקרב-רב יזכו 

בכרטיסים לטוקיו (מלבד 
אוקיאניה שם יחולק 

כרטיס 1)

2 כרטיסים * 4 אליפויות 
יבשתיות + 1 לאוקיאניה = 

 .9
סה״כ 18 (גברים ונשים)

סבב גביעי העולם 
בקרב-רב 2020

4 תחרויות בחודשים 
מרץ-אפריל 2020

3 המדינות עם הניקוד 
הגבוה ביותר בסבב יזכו 

בכרטיס לא-שמי

3 כרטיסים למדינות 
הזוכות בסבבים. 

סה״כ 6 (גברים ונשים)

סבב גביעי העולם - 
מכשירים בודדים

8 תחרויות במהלך 
2018-2020

המתעמל/ת עם הניקוד 
המצטבר הגבוה ביותר על 

כל מכשיר יזכה/תזכה 
בכרטיס שמי

כרטיס 1 לזוכה על כל 
מכשיר * 10 מכשירים 

(לגברים ולנשים ביחד). 
סה״כ 10


