
Kvalifikační manuál – Tokio 2020 - atletika 

Stránka 1 z 6 

 

   

ATLETIKA 
 

PARALYMPIÁDA TOKIO 2020 

Medailové 
disciplíny (celkem 
168) 

Muži (93) Ženy (74) 
 

Smíšené 1 univerzální štafeta 

Kvóta na počet 
sportovců 

Muži 630 

Ženy 470 

Celkem 1 100 

Příděl kvalifikačních 
míst 

Kvalifikační kvóta se přiděluje národnímu paralympijskému výboru, nikoliv konkrétnímu 
sportovci. Sportovec může získat pro své NPV jen jedno kvalifikační místo. 
 
V případě přídělu prostřednictvím rozhodnutí Bipartitní komise se kvalifikační místo 
přiděluje konkrétnímu sportovci, nikoliv jeho národnímu paralympijskému výboru.  

Maximální možná 
kvóta pro každý 
NPV 

Národní paralympijský výbor smí dostat maximálně 45 kvalifikačních míst pro muže a 35 
kvalifikačních míst pro ženy. Výjimky mohou nastat při přídělech míst Komisí pro bipartitu.  
 
Stane-li se, že pro dané pohlaví národní paralympijský výbor nemůže nějaká místa využít, 
nesmí je dát k dispozici druhému pohlaví. Tato zbylá místa přerozdělí Komise pro bipartitu 
ve prospěch jiných národních paralympijských výborů, a to sportovcům stejného pohlaví, 
jak bylo původně určeno.  

Způsobilost 
sportovců závodit 
na paralympiádě 

NPV smí nominovat na Hry jen takové sportovce, kteří splňují tyto požadavky: 

 Jsou držiteli platné licence IPC World Para Athletics na rok 2020; 

 V období od 1. října 2018 do 2. srpna 2020 splnili ve své příslušné medailové 
paralympijské disciplíně alespoň jeden MES, a to na závodech, které uznal World 
Para Athletics - tedy buď přímo na závodech IPC nebo na závodech s povolením 
IPC nebo na závodech konaných se schválením World Para Athletics; 

 Minimální kvalifikační limit splnili v souladu s pravidly IPC pro udílení sportovních 
licencí platnými na sezóny 2018 až 2020; výjimky mohou být uděleny 
prostřednictvím Bipartitní Komise.  

 Jsou mezinárodně oklasifikováni se statusem „Review“ (opakovaná klasifikace) 
nebo „Confirmed“ (potvrzená klasifikace) s tím, že datum případné revize je 
stanoveno až po 31. prosinci 2020. 

 Sportovec, který se chce přihlásit do štafety, musí být přihlášený také alespoň na 
jednu medailovou disciplínu jednotlivců. 

Maximální možná 
přihláška za NPV 

Národní paralympijský výbor smí přihlásit do každé medailové disciplíny jednotlivců 
maximálně 3 závodníky, ale to za předpokladu, že všichni splnili alespoň kvalifikační limit 
„MES“.  
 
NPV smí přihlásit do každé štafetové medailové disciplíny maximálně jedno družstvo.  
 
Do každého maratónského závodu smí každý NPV přihlásit maximálně 6 způsobilých 
závodníků. Jestliže se ale někteří závodníci přihlašují na maratón jako na svou jedinou 
disciplínu, pak smí jeden NPV přihlásit jen 3 sportovce.  
 
Národní paralympijské výbory smějí přihlásit každého způsobilého sportovce do 
libovolného počtu disciplin, ale podmínkou je vždy splnění alespoň kvalifikačního limitu 
„MES“ v disciplíně, do které se dotyčný přihlašuje.  
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ZÁSADY KVALIFIKAČNÍHO SYSTÉMU PRO ATLETIKU 

Metoda Kvalifikace Celkem 

Příděl dle 
Mistrovství 
světa 
v maratónu 
2019 

První čtyři nejlépe umístění sportovci v každé maratónské disciplíně z 2019 
Mistrovství světa, dostanou vždy po jednom (1) kvalifikačním místu pro svůj 
NPV v disciplínách, které jsou na programu paralympijských her Tokio 2020.  
 
V případě, že je přiděleno méně kvalifikačních míst v rámci této metody, 
World Para Athletics přidělí zbývající sloty pomocí přídělu z žebříčku. 
(Qualification Ranking Allocation method). 
 

12 mužů 
8 žen 
 
 
 

Příděl dle 
Mistrovství 
světa IPC 
v atletice 2019 
Dubai 

První čtyři umístění závodníci v jakékoliv medailové disciplíně jednotlivců 
(kromě maratónu), která je na programu disciplín paralympiády 2020, 
získávají pro své národní paralympijské výbory každý po jednom (1) 
kvalifikačním místu.  
 
Stane-li se, že se sportovec umístí na prvním až čtvrtém místě v medailové 
disciplíně jednotlivců, která je i na programu LPH Tokio 2020 více než 
jednou, stejně pro svůj NPV získává pouze jedno (1) kvalifikační místo.  
 
Sportovci, kteří získali kvalifikační místo na Mistrovství světa v maratonu v 
roce 2019, nemohou díky tomuto způsobu přidělení získat ani další slot pro 
své NPV. 
 
Jestliže sportovců, kteří splní výše uvedená kritéria, je méně než jaký je 
příděl k dané metodě, pak World Para Athletics přerozdělí zbylá kvalifikační 
místa pomocí přídělu z žebříčku. (Qualification Ranking Allocation method). 

360 mužů 
288 žen 

Příděl dle 
žebříčku 

World Para Athletics vytvoří dvanáctiměsíční kvalifikační žebříček od 1. 
dubna 2019 do 1. dubna 2020 pro každou jednotlivou medailovou disciplínu, 
která je na programu paralympijských her Tokio 2020 s výjimkou 
medailových disciplín v maratonu. 
 
Příděl dle žebříčku bude uznávat pouze sportovce, kteří získali výsledek v 
souladu s pravidly IPC platnými pro sezonu 2019/2020, jsou licencováni, a 
kteří jsou mezinárodně oklasifikovaní se statusem „Confirmed“ (potvrzená 
klasifikace), nebo „Review“ (proměnlivá klasifikace) s datem po 1. dubnu 
2020.  
 
Šest nejlepších sportovců v každé jednotlivé medailové disciplíně získá jedno 
(1) kvalifikační místo pro své NPV. V případě, že je sportovec způsobilý pro 
více než jednu (1) medailovou disciplínu pro přidělení slotů dle této metody, 
může získat pouze jedno (1) kvalifikační místo pro jeho/její NPV. 
 
Sportovci, kteří získali kvalifikační místo dle výše uvedených metod, 
nemohou získat další slot pro své NPV dle této metody. 
 
V případě, že je přiděleno méně slotů v rámci této metody než je k dispozici, 
World Para Athletics přidělí zbývající místa dle metody Reprezentace (viz 
níže). 

245 mužů 
163 žen 

Příděl dle 
metody 
Reprezentace 

Pokud NPV nezískal minimálně jeden (1) ženský slot i minimálně jedno (1) 
mužské místo pomocí výše uvedených metod, NPV může získat až jedno (1) 
mužské a jedno (1) ženské místo, pokud NPV má sportovce daného pohlaví 
se splněným MET (Minimum Entry Standard- Minimální kvalifikační limit) do 
konce 12 měsíčního kvalifikačního žebříčku. 
 

Muži – bude 
oznámeno 
Ženy-bude 
oznámeno 
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Potenciální scénář metody Reprezentace 

 
Dříve přidělené sloty 

 
Sportovci s MES  
do 1. dubna 2020 

 
Reprezentační přidělení 
kvalifikovaných slotů 

M Ž M Ž M Ž 

0 0 ≥1 ≥1 1 1 

0 0 
 

 
0 

 
≥1 

 
0 

 
1 

0 
 

0 
 

 
≥1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
≥1 

 
0 

 
≥1 

 
≥1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
≥1 

 
≥1 

 
≥1 

 
1 

 
0 

      

0 0 0 0 0 0 

≥1 ≥1 ≥1 ≥1 0 0 

Za účelem výběru sportovců bude vytvořen žebříček, a nejvýše postavený 
sportovec/sportovkyně získají slot pro své NPV. Jestliže NPV má více 
sportovců, kteří dosáhli MES do 1. dubna 2020, slot získá ten nejvýše 
postavený v tomto žebříčku. 
 
V případě, že touto metodou bude přiděleno méně slotů, než je plánováno, 
World Para Athletics přidělí zbývající sloty pomocí metody High Performance 
Allocation (viz níže). 

Příděl podle 
Světového 
maratonského 
poháru World 
Para Athletics 
2020 

První dva (2) nejlépe umístění sportovci v Top 6 v každé maratónské 
disciplíně z medailového programu Tokio 2020, kteří pro svůj NPV 
nevybojovali paralympijské kvalifikační místo na Maraton Word Cup 2020, 
ale splnili zde MES, dostanou vždy po jednom (1) kvalifikačním místu pro 
svůj NPV.  
 
Jestliže sportovců, kteří splní výše uvedená kritéria, je méně než kolik je na 
příděl k dispozici míst, pak IPC World Para Athletics přerozdělí zbylá 
kvalifikační místa přímo podle High Performance Allocation method.   

Max. 6 mužů 
 
Max. 4 ženy 

Příděl 
kvalifikačních 
míst na základě 
vysoce 
výkonných 
standardů 

World Para Athletics oznámí do října 2019 limity vysoce výkonných 
standardů. Sportovci, kteří získají tyto limity v soutěžích uznaných World 
Para Athletics  mezi 1. říjnem 2018 a červnem 2020 (přesné datum bude 
upřesněno), ale ještě nezískali kvalifikační místo pro svůj příslušný NPV 
prostřednictvím výše uvedených metod, tak u těchto sportovců bude 
zvažováno přidělení kvalifikačních míst na základě metody High 
Performance. 
Počet slotů přidělených touto metodou bude určen počtem zbývajících 
slotů, které jsou k dispozici z celkové kvóty pro dané pohlaví po uzavření 
všech výše uvedených metod kvalifikace. 
Vysoké výkonnostní standardy jsou uznávány pouze pro sportovce, kteří byli 
držiteli platné licence v době, kdy získali výsledek, a mají před rokem 2020 
status mezinárodní sportovní třídy "Review" nebo "Confirmed“. 
Pokud více sportovců dosáhne na výkony označenými „Vysoce výkonné 
standardy“, než je celkový počet dostupných kvalifikovaných slotů, pak 
budou kvalifikované sloty přiděleny následujícím způsobem: 
 
Muži*: A x B/C  
Ženy*: A X B/C  

Muži-bude 
upřesněno 
 
Ženy-bude 
upřesněno 
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přičemž 
A = celkový počet sportovců z jednoho NPV, kteří za svůj NPV splnili limit 
„Vysoce výkonný standard“  
B = celkový počet kvalifikačních míst, jež jsou k dispozici v daném pohlaví 
C = celkový počet sportovců se splněným limitem „Vysoce výkonný 
standard“ (ze všech NPV), kteří nedostali kvalifikační místo v rámci žádné 
jiné metody  
 
*World Para Athletics si vyhrazuje právo vypočítaný výsledek mírně 
upravovat v zájmu zužitkování přídělu vyhrazeného pro každé pohlaví. Ve 
většině případů se získaný příděl bude zaokrouhlovat směrem nahoru i dolů 
na další celé číslo.  
 
Kvalifikační místa, která se nepřidělí v rámci této metody, se budou 
rozdělovat pomocí pozvánek Komise pro bipartitu.  

Příděl 
kvalifikačních 
míst Komisí pro 
bipartitu 

Komise pro bipartitu složená ze zástupců IPC a World Para Athletics bude ze 
své pravomoci rozhodovat o přídělu kvalifikačních míst sedmi (7) způsobilým 
mužům a sedmi (7) způsobilým ženám. NPV, který chce pro své sportovce o 
příděl u Bipartitní komise žádat, musí nejdříve v tomto smyslu podat na 
World Para Athletics písemnou žádost, a to do června 2020 (přesný datum 
bude upřesněn).  
V zájmu zachování konání některých medailových disciplín smí Komise pro 
bipartitu využít tato místa pro udržitelnost medailové disciplíny. 

7mužů  
 
7 žen 

Příděl míst do 
štafet 

Maximálně šestnáct (16) nejlépe umístěných NPV získají maximálně jedno 
(1) kvalifikační místo v rámci medailové štafetové disciplíny vypsané na 
programu paralympiády. 
 
Nejlepší čtyři (4) umístěné NPV v disciplíně Universal Relay z Mistrovství 
světa v atletice 2019 obdrží jedno (1) týmové místo. 
 
World Para Athletics vytvoří žebříček pro období od 1. října 2018 do 2. srpna 
2020 v rámci medailové disciplíny Universal Relay. Na konci daného období 
získá dvanáct nejvýše postavených NPV v žebříčku (ještě nekvalifikovaných) 
jedno (1) štafetové místo.  
 
V rámci medailové disciplíny Universal Relay nebudou přiděleny žádné další 
kvalifikační místa pro sportovce. Ve všech štafetách musí být již kvalifikovaní 
sportovci, kteří se kvalifikovali dle příslušných pravidel  World Para Athletics. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CELKEM Muži 
Ženy 
CELKEM 

630 
470 

1100  

 

KVALIFIKAČNÍ TERMINÁŘ PRO ATLETIKU, Tokio 2020 

1. října 2018 World Para Athletics zveřejňuje minimální kvalifikační standardy“MES“ na LPH Tokio. 

1. října 2018 Začíná období, během kterého mohou sportovci dosahovat minimálních kvalifikačních 
standardů „MES“ a výkonů, které se započítávají do kategorie „Vysoce výkonných 
standardů“. 

1. října 2018 Začíná období, během kterého mohou družstva dosahovat výsledků, které se budou 
započítávat do kvalifikačního žebříčku pro Tokio 2020 a podle kterého se pak budou přidělat 
kvalifikační místa v rámci štatet. 

1. dubna 2019 Začíná období, během kterého mohou sportovci dosahovat výsledků, které se budou 
započítávat do kvalifikačního žebříčku a metody přidělení dle reprezentace 

2019, bude 
upřesněno 

2019 Mistrovství světa v maratonu „2019 World Para Athletics Marathon World 
Championships“ 
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říjen 2019 World Para Athletics písemně informuje o tom, kolik které národní paralympijské výbory 
obdržely kvalifikačních míst v souvislosti s přímým přídělem podle výsledků z Mistrovství 
světa 2019 a Mistrovství světa v maratonu 2019. 

Říjen 2019 World Para Athletics zveřejní High Performace Standard pro Paralympijské hry Tokyo 2020. 

7. – 15. listopadu 
2019 

2019 Mistrovství světa Abu Dhabí, Spojené arabské emiráty 
 

Listopad 2019 Národní paralympijské výbory písemně potvrzují na World Para Athletics, jak využijí 
kvalifikační místa přidělená na základě výsledků svých sportovců na Mistrovství světa 
v atletice 2019 a Mistrovství světa v maratonu 2019. 

1. Dubna 2020 Končí období, během kterého mohou sportovci dosahovat výsledků, které se budou 
započítávat do kvalifikačního žebříčku a podle kterých se pak budou přidělat kvalifikační 
místa i v rámci metody Reprezentační přidělení. 

  

Duben 2020 (bude 
ještě potvrzeno) 

Maratonský světový pohár - World Para Athletics 2020, Londýn 

8. května 2020 Termín, do kterého Organizační výbor paralympiády Tokyo 2020 přijímá akreditační žádanky 
od národních paralympijských výborů (tzv. širší akreditační databáze – „Accreditation Long 
List“). 

Květen 2020, bude 
upřesněno 

Začíná období, kdy mohou NPV žádat o příděl kvalifikačních míst u Komise pro bipartitu.  
 

Květen 2020 World Para Athletics písemně potvrzuje národním paralympijským výborům, kolik 
kvalifikačních míst jim bylo přímo přiděleno na základě umístění ve Světovém maratonském 
poháru 2020, kvalifikačním žebříčku pro Tokio 2020 a dle přídělu v rámci metody 
Reprezentační alokace. 

Květen 2020 Termín, do kterého musejí NPV potvrdit, do jaké míry zužitkují přímá kvalifikační místa 
přidělená na základě kvalifikačního žebříčku pro Tokio 2020 a dle metody Reprezentační 
alokace. 

Červen 2020 Končí období, během kterého mohli sportovci plnit výkony, na jejichž základě pak může být 
národním paralympijským výborům přidělena kvóta v rámci metody Vysokých Standardů.   

Červen 2020 Termín, do kterého musí NPV na adresu World Para Athletics zaslat žádanky na příděl 
kvalifikačních míst Komisí pro bipartitu.  

Červen 2020 World Para Athletics písemně informuje NPV o přídělu kvalifikačních míst v rámci metody 
Vysokých Standardů. 

Červen 2020 World Para Athletics písemně informuje NPV o přídělu kvalifikačních míst v rámci Komise 
pro Bipartitu. 

Červenec 2020 NPV písemně potvrdí na adresu World Para Athletics, jak využijí kvalifikační místa přidělena 
na základě metody Vysokých Standardů. 

Červenec 2020 NPV písemně potvrdí přijetí kvalifikačních míst přidělených Komisí pro bipartitu.  

Červenec 2020 World Para Athletics písemně potvrdí přerozdělení všech nevyužitých kvalifikačních míst.  

2. Srpna 2020 Končí období, ve kterém mohli sportovci plnit minimální kvalifikační standardy „MES“ pro 
start na LPH Tokio 2020.  

Končí období, ve kterém družstva mohla dosahovat výsledků v rámci štafetového 
kvalifikačního žebříčku. 

3. srpna 2020 Termín, do kterého Organizační výbor paralympiády v Tokiu přijímá sportovní přihlášky od 
národních paralympijských výborů. 

 

TERMINÁŘ PRO POTVRZENÍ VYUŽITÍ KVALIFIKAČNÍCH MÍST PRO ATLETIKU 

 Do termínů uvedených níže musejí příslušné národní paralympijské výbory písemně potvrdit 
(postačí i e-mail a fax) na adresu World Para Athletics počet kvalifikačních míst, která využijí 
pro nasazení svých sportovců. NPV, které do tohoto dne neodpoví, o svůj kvalifikační příděl 
mohou přijít, a World Para Athletics může tato nevyužitá místa dále přerozdělit.  

Červenec 2020 World Para Athletics nejpozději do července 2020 (přesné datum bude oznámeno) písemně 
informuje o tom, jak přerozdělí všechna nevyužitá kvalifikační místa.  

Červenec 2020 Počínaje tímto dnem (přesné datum bude oznámeno) oficiálně platí, že příslušné NPV využijí 
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přidělená kvalifikační místa, která dostaly pro svou účast na paralympijských hrách v Tokiu 
2020. Na národní paralympijský výbor, který nevyužije byť jen část přidělené kvalifikační 
kvóty, smí World Para Athletics, nebo IPC uvalit sankce.   

 

PŘEROZDĚLENÍ NEVYUŽITÝCH KVALIFIKAČNÍCH MÍST 

Všechna kvalifikační místa, která NPV nevyužije, budou přerozdělena podle rozhodnutí Bipartitní komise.  

 

MEZINÁRODNÍ FEDERACE 

World Para Athletics 
Adenauerallee 212-214 
53113 Bonn 
Germany    

Fax:       + 49 228 2097 209 
E-mail:  info@worldparaathletics.org 

 
Kvalifikační standardy pro Letní paralympijské hry Tokyo 2020 jsou k dispozici v dokumentu:   
http://www.paralympic.cz/wp-content/uploads/Tokyo_2020_Qualification_Criteria-December.pdf  

http://www.paralympic.cz/wp-content/uploads/Tokyo_2020_Qualification_Criteria-December.pdf

