Kvalifikační manuál – Tokio 2020 – stolní tenis

STOLNÍ TENIS
PARALYMPIÁDA V TOKIU 2020
Medailové disciplíny
(celkem 31)

Muži (17)

Ženy (14)

Jednotlivci – třída 1

Jednotlivci – třída 1-2

Jednotlivci – třída 2

Jednotlivci – třída 3

Jednotlivci – třída 3

Jednotlivci – třída 4

Jednotlivci – třída 4

Jednotlivci – třída 5

Jednotlivci – třída 5

Jednotlivci – třída 6

Jednotlivci – třída 6

Jednotlivci – třída 7

Jednotlivci – třída 7

Jednotlivci – třída 8

Jednotlivci – třída 8

Jednotlivci – třída 9

Jednotlivci – třída 9

Jednotlivci – třída 10

Jednotlivci – třída 10

Jednotlivci – třída 11

Jednotlivci – třída 11

Družstva – třídy 1-2

Družstva – třídy 1-3

Družstva – třída 3

Družstva – třídy 4-5

Družstva – třídy 4-5

Družstva – třídy 6-8

Družstva – třídy 6-7

Družstva – třídy 9-10

Družstva – třídy 8
Družstva – třídy 9-10
Kvóta na počet
sportovců

Muži

174

Ženy

106

Celkem

280

Příděl kvalifikačních
míst

Kvalifikační kvóta se přiděluje konkrétnímu sportovci, ne konkrétní NPV.

Maximální možná
kvóta pro každý NPV

Národní paralympijský výbor smí dostat maximálně 3 kvalifikační místa na
každou disciplínu jednotlivců.
Národní paralympijský výbor smí dostat maximálně 33 kvalifikačních míst
pro muže a maximálně 30 kvalifikačních míst pro ženy.
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PARALYMPIÁDA V TOKIU (STOLNÍ TENIS)
Způsobilost sportovců NPV smí nominovat na Hry jen takové sportovce, kteří splňují tyto požadavky:
účastnit se
 Splňují podmínky ITTF Para Table Tennis v období od 1. ledna 2019 do 31.
paralympiády
března 2020;
 Splňují požadavky ITTF ohledně kreditového systému (1. leden 2019 do
31. března 2020). Tyto požadavky se nevztahují na:
- Sportovce, kteří se kvalifikují v rámci Světového kvalifikačního turnaje
- Sportovce, kteří se kvalifikují v rámci bipartitní metody
 Jsou mezinárodně oklasifikováni se statutem „Confirmed“ (potvrzená
klasifikace).
 Jsou zařazeni ve světovém žebříčku ITTF Para Table Tennis (PTT)
s uzávěrkou dne 31. března 2020;
Maximální možná
přihláška za NPV

Národní paralympijský výbor smí přihlásit do každé disciplíny jednotlivců maximálně
3 závodníky. Maximálně třicet tři (33) mužů a třicet (30) žen.
NPV smí přihlásit do každé disciplíny družstev maximálně 1 družstvo složené
minimálně ze dvou (2) a maximálně tří (3) způsobilých závodníků. Platí, že do
disciplíny družstev se vybírají závodníci, kteří jsou přihlášení do disciplín jednotlivců.

ZÁSADY KVALIFIKAČNÍHO SYSTÉMU PRO STOLNÍ TENIS
Metoda
Příděl podle
regionálních
mistrovství ITTF PTT
2019

Kvalifikace
Celkem
Na paralympiádu se kvalifikují všichni muži, kteří se umístí na 55 mužů
prvním místě v každé disciplíně jednotlivců na regionálním
šampionátu ITTF PTT pořádaném v roce 2019 v těchto regionech:
 Afrika
 Amerika
 Asie
 Oceánie
 Evropa
50 žen
Na paralympiádu se kvalifikují všechny ženy, které se umístí na
prvním místě v každé disciplíně jednotlivců na regionálním
šampionátu ITTF PTT pořádaném v roce 2019 v těchto regionech:
 Afrika
 Amerika
 Asie
 Oceánie
 Evropa
Disciplíny jednotlivců na regionálních šampionátech ITTF PTT
2019 se mohou pořádat i jako sloučené, přičemž kombinace
různých tříd nemusejí být stejné jako kombinace vypsané pro
paralympiádu. V takových případech hráč, který se na
regionálním šampionátu ITTF PTT 2019 nejlépe umístí v dané
sloučené disciplíně jednotlivců, dostane kvalifikační místo pro
svou sportovní třídu. Hráčům, kteří zápolí ve stejné disciplíně
jednotlivců, ale jsou zařazeni do jiné třídy, se kvalifikační místo
přerozdělí pomocí metody dle světového žebříčku pro muže a
ženy s konečným termínem 31. března 2020.
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Stane-li se, že se nějaké regionální mistrovství ITTF PTT 2019
nebude konat, anebo se konat bude, ale bez nějaké disciplíny,
přidělí se kvalifikační místa vyhrazená pro tyto závody (nebo
konkrétní disciplínu) pomocí metody dle světového žebříčku ITTF
PTT pro muže a ženy s uzávěrkou k 31. březnu 2020.

Příděl dle světového
žebříčku ITTF PTT
pro muže a ženy

Světový kvalifikační
turnaj

Jakékoliv místo, které nelze přidělit touto metodou, bude
alokováno (bez ohledu na region) pomocí metody ITTF PTT
Světového žebříčku.
Pomocí této metody se kvalifikují muži, kteří se dosud jinak
72 mužů
nekvalifikovali, a kteří se až po naplnění kvóty stanovené pro tu
kterou disciplínu nejlépe umístí na světovém žebříčku mužů
ITTF PTT s uzávěrkou 31. března 2020:
Disciplína jednotlivců
Kvóta
Třída 1
4
Třída 2
8
Třída 3
10
Třída 4
8
Třída 5
4
Třída 6
7
Třída 7
7
Třída 8
10
Třída 9
5
Třída 10
5
Třída 11
4
Takto se kvalifikují ženy, které se dosud jinak nekvalifikovaly, a
které se až po naplnění kvóty stanovené pro tu kterou disciplínu
nejlépe umístí na světovém žebříčku žen ITTF PTT s uzávěrkou
31. března 2020:
Disciplína jednotlivců
Kvóta
Třída 1-2
5
Třída 3
6
Třída 4
6
Třída 5
2
Třída 6
2
Třída 7
2
Třída 8
1
Třída 9
1
Třída 10
2
Třída 11
1
Nejlepší závodník, ještě nekvalifikovaný, v každé medailové
disciplíně, získá jedno kvalifikační místo.
V případě, že na kvalifikačním turnaji není nabízena určitá
disciplína, pak příslušná pozice bude přidělena bipartitní
metodou.
V případě sloučení dvou nebo více tříd na kvalifikačním turnaji
získá kvalifikační místo nejvýše umístěný sportovec v tomto
sloučeném závodu, zatímco volné pozice budou přiděleny
bipartitní metodou.
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V případě, že se Světový kvalifikační turnaj nebude konat,
budou všechny místa přiděleny bipartitní metodou.
Příděl od Bipartitní
komise

Bipartitní komise IPC a ITTF bude zvažovat příděl kvalifikačních
míst způsobilým mužům v disciplínách jednotlivců až po
naplnění kvóty takto:

36 mužů

Disciplína jednotlivců
Kvóta
Třída 1
2
Třída 2
4
Třída 3
5
Třída 4
4
Třída 5
2
Třída 6
3
Třída 7
3
Třída 8
5
Třída 9
3
Třída 10
3
Třída 11
2
Bipartitní komise IPC a ITTF bude zvažovat příděl kvalifikačních
14 žen
míst způsobilým ženám v disciplínách jednotlivců až po naplnění
kvóty takto:
Disciplína jednotlivců
Kvóta
Třída 1-2
1
Třída 3
3
Třída 4
3
Třída 5
1
Třída 6
1
Třída 7
1
Třída 8
1
Třída 9
1
Třída 10
1
Třída 11
1
Pro hostitelskou zemi jsou vyhrazena dvě (2) bipartitní místa
pro muže a dvě (2) bipartitiní místa pro ženy. V případě, že
hostitelská země získá sloty pomocí výše uvedené metod
přidělování, bude příděl bipartitních slotů automaticky snížen.
Sportovec se smí ucházet o pozvání od Komise pro bipartitu, jen
jestliže NPV v tomto smyslu podá písemnou žádost na ITTF do
30.
dubna 2020.
Zkompletování a
přidělení ženských
míst

CELKEM

4 ženy
Aby byla zajištěna životaschopnost ženských disciplín, budou na
základě rozhodnutí ITTF přiděleny čtyři (4) kvalifikační ženské
sloty které mohou pomoci vytvořit tým společně s jiným
hráčem ze stejného NPV. Vybraní sportovci budou také moci
vstoupit do bojů v rámci své kategorie do singlů. Pokud byla
zajištěna životaschopnost disciplíny, ITTF může rozhodnout
nepovolit některé, nebo všechny tyto sloty.
Muži
Ženy
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KVALIFIKAČNÍ TERMINÁŘ PRO STOLNÍ TENIS
1. ledna 2019

Začíná období, během kterého mohou sportovci podávat výkony, jež se
zaznamenají na mužský a ženský žebříček ITTF PTT.

IITF PTT regionální
šampionáty

Regionální mistrovství ITTF PTT 2019:



31. března 2020
15. dubna 2020

15. dubna 2020
2020 duben
(bude upřesněno)
30. dubna 2020

8. května 2020
15. května 2020

Afrika – Alexandria, Egypt 30. června – 3. července 2019
Evropa – ITTF European Para Championships, Helsingborg, Švédsko 16. –
21. září 2019
 Asie – Taichung, Chinese Taipei 23. – 27. července 2019
 Oceánie – Darwin, Austrálie 1. – 4. květen 2019
 Para Panamerické hry (regionální šampionát), Lima Peru 22. -27. srpen
2019
Končí období, během kterého mohli sportovci podávat výkony, jež se
zaznamenávaly na mužský a ženský žebříček ITTF PTT
ITTF posílá písemně na adresu NPV jména sportovců vybraných dle výkonů
z regionálních šampionátů a umístěných na světovém žebříčku mužů a žen ITTF
PTT.
Začíná období, kdy NPV mohou podávat žádanky na pozvání od Komise pro
bipartitu.
ITTF PTT Světový kvalifikační turnaj
Národní paralympijské výbory potvrzují písemně na adresu ITTF, jestli přijmou
nebo odmítnou výběr dle umístění na regionálních šampionátech a dle umístění
na světovém žebříčku.
Termín, do kterého musejí národní paralympijské výbory na adresu ITTF doručit
žádanky na příděl kvalifikačních míst od Bipartitní komise.
Termín, do kterého Organizační výbor paralympiády Tokyo 2020 přijímá
akreditační žádanky od národních paralympijských výborů.
ITTF potvrzuje na adresu NPV písemně příděl kvalifikačních míst ze Světového
kvalifikačního turnaje.
ITTF potvrzuje písemně příděl nevyužitých míst, míst v rámci týmové soutěže žen,
i přidělení míst od Komise pro bipartitu.

22. května 2020
23. května 2020
29. květen 2020
10. června 2020
3. srpna 2020

ITTF písemně informuje o konečném formátu soutěže družstev, tedy o velikosti
turnaje.
NPV potvrzuje písemně na adresu ITTF použití kvalifikačních míst ze Světového
kvalifikačního turnaje.
ITTF písemně potvrzuje na adresu NPV přerozdělení všech nevyužitých
kvalifikačních míst ze Světového kvalifikačního turnaje.
NPV potvrzuje písemně využití přerozdělených kvalifikačních míst, míst v rámci
ženské týmové soutěže, míst od Bipartitní komise a v rámci týmové soutěže.
ITTF písemně potvrzují na adresu NPV finální formát soutěže družstev.
Termín, do kterého Organizační výbor paralympiády Tokyo 2020 přijímá sportovní
přihlášky od národních paralympijských výborů.
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Terminář pro potvrzení využití kvalifikačních míst
Do 30. dubna 2020
respektive do 22.
května 2020
Do 23. května 2020
29. květen 2020

Každý národní paralympijský výbor musí písemně (postačí i e-mail) na adresu ITTF
potvrdit počet kvalifikačních míst, která využije pro nasazení svých sportovců.
NPV, které do tohoto dne neodpoví, o svůj kvalifikační příděl přijdou, a ITTF je
oprávněna tato nevyužitá místa dále přerozdělit.
ITTF písemně informuje o tom, jak přerozdělí všechna nevyužitá kvalifikační místa.
Počínaje tímto dnem oficiálně platí, že příslušné NPV využijí přidělená kvalifikační
místa, která dostaly pro svou účast na paralympijských hrách Tokyo 2020. Na
národní paralympijský výbor, který nevyužije byť jen část přidělené kvalifikační
kvóty, smí IPC a ITTF uvalit sankce.

PŘEROZDĚLENÍ NEVYUŽITÝCH KVALIFIKAČNÍCH MÍST
Kvalifikační sloty, které NPV nevyužije, budou přerozděleny následovně:
Kvalifikační místa přidělená z regionálních mistrovství ITTF PTT 2019 nebo Světového kvalifikačního
turnaje
Všechna kvalifikační místa vybojovaná v rámci přídělu z regionálních mistrovství ITTF PTT 2019 nebo
Světového kvalifikačního turnaje, které příslušné národní paralympijské výbory nevyužijí, se přidělí tomu
sportovci (sportovcům), který se na tomto šampionátu umístil nejlépe za tím (těmi), kdo nabídnuté
kvalifikační místo nevyužili (a zároveň těm, kteří nejsou ještě kvalifikováni). V případě, že není žádný
sportovec, který by tyto kritéria splňoval, bude slot přidělen nejvýše postavenému hráči na žebříčku ITTF
PTT k datu 31. března 2020.
Kvalifikační místa přidělená na základě světových žebříčků ITTF PTT pro muže a ženy
Všechna kvalifikační místa, která některý NPV nevyužije, přerozdělí dále ITTF ve prospěch sportovce, který
je dalším nejlépe umístěným závodníkem na světovém žebříčku ITTF PTT mužů a žen s uzávěrkou 31.
března 2020.

MEZINÁRODNÍ FEDERACE
International Table Tennis Federation
Avenue de Rhodanie 58
Lausanne 1007
Switzerland

E-mail: tokyo2020pg@ittf.com
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