
TOKIO 2020  

1. Termin i program igrzysk 

Igrzyska XXXII Olimpiady zostaną rozegrane w Tokio w dniach 24 lipca – 9 sierpnia 2020 r., 

przy czym rozgrywki w softballu i piłce nożnej rozpoczną się już na dwa dni przed oficjalną 

ceremonią ich otwarcia.  

Na program olimpijskich zawodów złoży się rywalizacja w 33 sportach i 48 dyscyplinach. 

Liczba konkurencji to 339. Udział w igrzyskach weźmie 11.090 sportowców,  

z czego 48,5% (o blisko 3% więcej niż cztery lata wcześniej w Rio de Janeiro) stanowić będą 

kobiety. 

W porównaniu do igrzysk w roku 2016 program zawodów został rozszerzony o: baseball  

(i softball dla kobiet), karate, skateboarding, wspinaczkę sportową i surfing.   

2. Miejsce rozgrywania igrzysk 

Do dyspozycji uczestników zostaną postawione 42 obiekty, zlokalizowane głównie w samym 

Tokio. W mieście tym powstaną dwie główne strefy sportowych aren: 

a) tzw. Heritage Zone – z obiektami odległymi o 13-35 km od Głównego Centrum Prasowego 

(MPC) i Międzynarodowego Centrum Nadawczego (IBC) – to areny dla: ceremonii otwarcia i 

zamknięcia igrzysk, la, judo, karate, tenisa stołowego, piłki ręcznej, boksu, podnoszenia 

ciężarów, jeździectwa (poza próbą terenową WKKW), badmintona, rugby i pięcioboju 

nowoczesnego 

b) tzw. Tokyo Bay Zone (rejon Zatoki Tokijskiej) z obiektami położonymi o 2-10 km od 

MPC/IBC – chodzi o areny dla: siatkówki, gimnastyki, kolarstwa BMX, tenisa, dyscyplin 

pływackich, siatkówki plażowej, hokeja na trawie, WKKW (próba terenowa), skateboardingu, 

wspinaczki sportowej, kajakarstwa, wioślarstwa, łucznictwa. W tej samej strefie, lecz w 

odległości ok. 30 km będą rywalizować przedstawiciele taekwondo, zapasów i szermierki 

Bardziej oddalone (40-100 km od MPC/IBC) będą obiekty dedykowane: strzelectwu, 

koszykówce, żeglarstwu, golfowi, baseballowi i softballowi oraz kolarstwu szosowemu.  

Stosunkowo najdalej położone będą: tor kolarski Izu i sąsiadująca z nim trasa kolarstwa MTB 

– podróż autobusem z MPC/IBC na te obiekty w porze umiarkowanego ruchu na tokijskich 

ulicach może zająć nawet 3 godziny.  

Należy także pamiętać o turnieju piłkarskim, którego mecze będą rozgrywane w: Sapporo, 

Jokohamie, Sendai, Saitamie i Kashimie 

Do przeprowadzenia olimpijskich zawodów będą wykorzystane zarówno obiekty zupełnie 

nowe, jak i istniejące wcześniej (niektóre z nich pamiętają choćby igrzyska z roku 1964), ale 

obecnie gruntownie przebudowywane lub modernizowane. Większość olimpijskich aren ma 

być gotowa do końca roku 2019. Na luty 2020 zaplanowano przekazanie do użytkowania i 

wyposażania obiektów Centrum Pływackiego oraz wioski olimpijskiej. Przewidziano cykl 

imprez testowych (ich terminarz ma być ogłoszony w terminie późniejszym).  

Znany jest wstępny terminarz godzinowy zawodów olimpijskich, ale to dopiero wersja 

robocza i pełniejszej, bardziej aktualnej należy spodziewać się najwcześniej jesienią 2019 r.   

3. Główne Centrum Prasowe (MPC) i Międzynarodowe Centrum Nadawcze (IBC) zostaną 

zlokalizowane w obiekcie „Big sight” – największym w Japonii obiekcie wystawienniczym w 

rejonie Zatoki Tokijskiej. Tam także gospodarze urządzą centrum olimpijskiego transportu, z 

którego autobusami akredytowani dziennikarze i fotoreporterzy będą mogli podróżować na 

poszczególne obiekty sportowe i z powrotem. Z centrum transportowym będą też 



skomunikowane grupy oficjalnych hoteli olimpijskich.  

Akredytowani będą mogli bezpłatnie – na podstawie kart elektronicznych otrzymanych przy 

odbiorze akredytacji – korzystać z transportu publicznego. Ten jest w Tokio doskonale 

rozwinięty, a w pobliżu MPC/IBC są zlokalizowane zarówno stacja miejskiej kolei jak i 

przystanek tzw. monorailu, kursującego co 5 minut i zapewniającego dogodny dojazd do 

kluczowych stacji metra i szeregu obiektów sportowych.  

MPC będzie dysponować dużą salą przeznaczoną do pracy dziennikarzy oraz  inną, 

dedykowaną fotoreporterom. Na miejscu będzie do dyspozycji odpłatny catering, bezpłatna 

woda do picia i kawa. Ponadto – wszelkie usługi pomocnicze (bank, poczta, informacja 

turystyczna, sklep wielobranżowy  itp.) 

4. Gospodarze zapewnią akredytowanym przedstawicielom mediów bezpłatny dostęp do 

Internetu – zarówno kablowego, jak i WIFI.  Dotyczy to MPC, wszystkich obiektów 

sportowych oraz lokalnego centrum medialnego w wiosce olimpijskiej. Dla potrzeb prasy 

zostanie utworzona specjalna sieć internetowa („Press network”). Na konferencjach 

prasowych z medalistami na obiektach sportowych ma być zapewnione wielojęzyczne 

tłumaczenie symultaniczne. Zapisy video z konferencji trafią także do znanych z poprzednich 

igrzysk serwisów INFO 2020.  

5. Zakwaterowanie  

Dla potrzeb przedstawicieli mediów obsługujących igrzyska gospodarze zarezerwowali w 

samym Tokio 3.557 pokoi w 81 hotelach. Najwięcej – blisko 1.500 w 25 hotelach w Strefie 

Zatoki Tokijskiej. Po ok. 300-400 miejsc zaplanowano w innych miastach (m.in. Sapporo, 

Sendai, Kashima, Izu).  

Cennik dla mediów opiewa na kwoty (chodzi o hotele kategorii:  **, *** i ****):  

np. w rejonie Zatoki Tokijskiej – 90 – 300 USD/dobę w pokoju 1-osobowym  

                                                         130 – 400 USD/dobę za pokój 2-osobowy 

w innych miastach (np. w Jokohamie) analogiczne ceny to 150-170 oraz  250-350 USD/dobę 

Ceny obejmują: obowiązujące w Japonii podatki, a ponadto - bezpłatny dostęp do Internetu, 

śniadanie i klimatyzację (w czasie igrzysk trzeba liczyć się z upałami sięgającymi 30-35 stopni 

Celsjusza). 

Pod koniec br. ma być opublikowana oficjalna oferta hotelowa gospodarzy. Zamówienia na 

miejsca noclegowe będą przyjmowane drogą elektroniczną  do połowy maja 2019 roku, po 

czym organizatorzy zaproponują przydział miejsc i określa wynikające z niego koszty.  

Terminy wniesienia opłat za noclegi to: do 24 września 2019 r. – 50% kosztów  

                                                                         do 24 kwietnia 2020 r. – pozostałe 50%    

Nie przewiduje się minimalnego czasu pobytu w hotelu. Oficjalne rezerwowanie miejsc może 

dotyczyć okresu od 10 lipca do 12 sierpnia 2020 r. – ewentualne wcześniejsze 

zakwaterowanie lub późniejsze wykwaterowanie należy załatwiać bezpośrednio z hotelami. 

Gospodarze sugerują korzystania z oficjalnych hoteli dla mediów, bo połączą je z centrum 

transportowym przy MPC/IBC a to ułatwi przedstawicielom mediów poruszanie się po 

mieście. Warto jednak wiedzieć, że także poza oficjalną listą nie brak w Tokio niezłych hoteli, 

często tańszych, a miejski transport publiczny może również zapewnić  dogodny dojazd.  

Przy podejmowaniu decyzji w sprawie wyboru miejsca zakwaterowania nie zaszkodzi 

skorzystać z powszechnie znanych międzynarodowych systemów rezerwacyjnych.  

Jednocześnie informuję, że według stanu na początek września br. obowiązujący obywateli 



polskich limit hotelowy w podróżach służbowych do Japonii 22000 JPY odpowiada kwocie  

ok. 200 USD.  

6. Dodatkowe informacje  

W miarę napływu z MKOl i Komitetu Organizacyjnego nowych informacji dotyczących obsługi 

medialnej igrzysk w roku 2020 – Polski Komitet Olimpijski dołoży starań, by możliwie szybko 

trafiały one do Redakcji i Wydawnictw, które do dnia 19 listopada br. złożą w PKOl 

formularze aplikacji o akredytacje olimpijskie.  

 

Polski Komitet Olimpijski 

Warszawa, 12 września 2018 r. 

 

 


