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Tokyo 2020 

 

 2020. júl. 24. – 2020. aug. 9.  

 Várhatóan 207 ország részvételével, 

 11.090 sportoló indulhat. 

 33 sportágban 339 aranyérem kerül kiosztásra. 

 40 versenyhelyszín és több mint 100 edzésre 

alkalmas létesítmény áll majd rendelkezésre. 

 





Tokyo 2020 

 A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) vezető 

testületének döntése nyomán, a tokiói program 5 

sportággal, 15 versenyszámmal bővült, ugyanakkor a 

résztvevő sportolók létszáma 285 fővel csökkent. 

 A 339 versenyszámban 11090 sportoló nevezhető a 

játékokra. A férfiak és nők aránya 51,2% / 48,8%.  

 A versenyszámok megoszlása 165/156/18, ami 

százalékban 48,6% férfi, 45,8% női és 5,6% vegyes 

versenyszám. 



Tokyo 2020 
- 1996-ban 214 fős csapat 150 olimpiai pont           

- 2000-ben 178 fős csapat 135 olimpiai pont     

- 2004-ben 219 fős csapat 144 olimpiai pont         

- 2008-ban 171 fős csapat   93 olimpiai pont            

- 2012-ben 159 fős csapat  129 olimpia pont 

- 2016-ban 160 fős csapat  110 olimpiai pont         
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 Csökkenő eredményesség 

 

 Eredményességet befolyásoló tényezők 2012-ből: 

Romló körülmények, csekély támogatások; 

Az SE-ek, sportszövetségek helyzete; 

Az edzők, szakemberek helyzete; 

Csökkenő versenyzői létszám! 

Sporttudomány helyzete; 

Sportlétesítmények helyzete. 
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MOB Feladatai: 

 

Eredményes olimpiai szereplés elősegítése 

 

Az olimpiai eszme és a sport népszerűsítése 
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 A sportfinanszírozásban bekövetkezett kedvező változások hatására a 
nemzetek versengésében, az éremversenyben és a nem hivatalos 
pontversenyben az első 20 ország között végezni. 

 

 22-25 sportágban, és ezek minél több versenyszámában szerezzük 
meg a részvételi jogosultságot, bizonyítva ezzel a magyar 
sportkultúra sokoldalúságát, olimpiai hagyományaink és törekvéseink 
sokrétűségét. 

 

 Az olimpiai kvalifikációt szerzett versenyzők, a mérhető 
sportágakban, addigi legjobb eredményüket érjék el, a további 
sportágakban a legjobb teljesítményüket, formájukat nyújtsák. 

 

 Doppingmentes, fegyelmezett versenyzés   
 

 



Irány- és alapelvek 

   

 Az olimpiai felkészülés szakmai irányítója és koordinátora a Magyar Olimpiai Bizottság 
(MOB). 

  

 Tevékenységét összehangolja az állami sportirányítással, amely a MOB javaslatai szerint 
támogatja az olimpiai felkészülést. 

 

 A MOB elsőszámú partnerei a nyári olimpiai felkészülés során, a nyári olimpiai sportágak 
szakszövetségei, amelyeknek elnökségei és az általuk megbízott sportágvezetők 
együttesen felelősök a MOB közgyűlési, elnökségi határozatainak és döntéseinek 
érvényesítéséért, a sportágban folyó olimpiai felkészülésben. 

 

 A MOB szorosan együttműködik az eredményes felkészülés érdekében, az olimpiai 
kerettag sportolók sportegyesületeivel, szakosztályaival. 

 

 A MOB javaslatot tesz az állami sportvezetésnek, hogy a hároméves olimpiai felkészülés 
alatt a rendelkezésre álló költségvetési forrásokból elsősorban a XXXII. Nyári Olimpiai 
Játékokra készülő versenyzők és közvetlen utánpótlásuk, valamint a felkészítésükben 
résztvevő szakemberek munkájához nyújtson pénzügyi támogatást. 
 

 
 



Irány- és alapelvek 

 A MOB javasolja, hogy azok a sportágak, amelyek célul tűzték ki a Tokió-i olimpiai 
részvételt, ehhez – differenciált arányban – kapják meg a szükséges támogatást 
minden évben és a támogatás folyósítása szinkronban legyen a szakmai munka 
elvégzésével. 

 

 A MOB törekszik az Országos Sportegészségügyi Intézettel, a Testnevelési 
Egyetemmel, az Magyar Sporttudományos Társasággal, a Magyar Edzők 
Társaságával és más, a sport területén tevékenykedő szellemi műhelyekkel 
együttműködve a korszerű, tudományos alapokon nyugvó szakmai munka elméleti- 
és gyakorlati feltételeinek megteremtésére. 

 

 A MOB az állami sportirányítással együttműködve minden rendelkezésre álló 
eszközzel segíteni kívánja a doppingmentes, tiszta felkészülést. („A becsületes 
játék az egyetlen út!”). 

 

 A MOB folyamatos, széleskörű, nyílt, őszinte tájékoztatásban részesíti a 
közvéleményt, a médiát, a támogatókat és az együttműködő partnereket az 
olimpiai felkészülés helyzetéről és a részvételről. 

 

 



A célkitűzések érdekében: 

 

 A Szövetségek: 

 készítsék el az olimpiai ciklus sportági négyéves felkészülési és 

versenyeztetési programját, és a kvalifikációs stratégiájukat; 

 a kvalifikáció megszerzése után, az olimpiáig személyre szabott felkészülési 

és versenyeztetési tervet készítsenek; 

 határozzák meg a sportág eredményességi célkitűzéseit; 

 évente értékeljék a felkészülési program végrehajtását, az eredményességi 

célkitűzések teljesítését; 

 határozzák meg a válogatási elveket; 

 maradéktalanul hajtsák végre a sportág doppingellenes stratégiáját. 

 



Az Egyesületek: 

 

 Támogassák az olimpiai kerettag sportolóinak eredményes felkészülését, 

egyeztessék az olimpiai kerettag sportolók egyesületi programját a válogatott 

felkészülésével, szükség esetén rendeljék alá az egyesületi érdeket a 

válogatott érdekeinek. 

 



Az olimpiai kerettagok: 

 

 úgy eddzenek, versenyezzenek és éljenek, hogy jól felkészülten, addigi 

legjobb formájában állhassanak rajthoz az olimpián; 

 tegyenek eleget a felkészülésük tisztaságát, színvonalát ellenőrző 

felméréseknek és vizsgálatoknak; 

 vállalják a doppingmentes, tiszta felkészülést és versenyzést, a fair play 

szabályai szerint. 

 



A felkészítésben résztvevő szakemberek: 

 

 munkájuk során alkalmazzák a korszerű és tudományos edzésmódszereket, a 

MOB és a szövetségek által ajánlott és előírt továbbképzéseken vegyenek 

részt; 

 minden eszközzel segítsék és ellenőrizzék az olimpiai kerettagok 

felkészülésének tisztaságát. 

 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET 


