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Kanoe 
 

PARALYMPIÁDA V RIU 2016 

Medailové disciplíny 
(celkem 6) 

Muži (3) Ženy (3) 

Kajak singl KL1 Kajak singl KL1 

Kajak singl KL2 Kajak singl KL2 

Kajak singl KL3 Kajak singl KL3 

Kvóta na počet 
sportovců 

Muži 30 

Ženy 30 

Celkem 60 

Příděl kvalifikačních 
míst 

Kvalifikační kvóta se přiděluje národnímu paralympijskému výboru, nikoliv 
konkrétnímu sportovci. Sportovec může obdržet jen jedno (1) kvalifikační 
místo pro její/jeho NPV. 

Maximální možná 
kvóta pro každý NPV 

Národnímu paralympijskému výboru smí být přiděleno maximálně jedno (1) 
kvalifikační místo v medailové disciplíně. NPV smí získat maximálně tři (3) 
mužská a maximálně tři (3) ženská místa.  
V Riu na Paralympijských hrách musí být zastoupeny v každé medailové 
disciplíně minimálně tři kontinenty. Kdyby nebyly zastoupeny minimálně tři 
kontinenty, potom by nejníže umístěný kvalifikovaný NPV na mistrovství 
světa (MS) ICF Paracanoe 2016 ztratil jejich místo v příslušné medailové 
disciplíně a toto kvalifikační místo by bylo darováno nejvýše postavenému 
NPV z jiného kontinentu, který ještě nemá zastoupení v dané medailové 
disciplíně. Tento proces by byl opakován, dokud tři kontinenty nebudou mít 
zastoupení ve všech medailových disciplínách. Místa hostitelské země jsou 
počítána jako místo reprezentující příslušný kontinent. 

 
 

PARALYMPIÁDA V RIU 2016 (KÁNOE) 

Způsobilost 
sportovců zápolit na 
paralympiádě 

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

 Účastnili se v roce 2015 a/nebo v roce 2016 mistrovství světa 
Parakanoe 

 Jsou mezinárodně oklasifikováni se statutem „Confirmed“ (potvrzená 
klasifikace) nebo „Review“ (proměnlivá klasifikace) po 31. prosinci 2016 

Maximální možná 
kvóta pro každý NPV  

Národní paralympijský výbor smí přihlásit do každé disciplíny maximálně jednoho 
(1) závodníka. NPV může přihlásit jen sportovce do disciplíny, ve které dosáhl 
kvalifikačního místa. Každý sportovec může nastoupit jen v jedné (1) medailové 
disciplíně a ve třídě, která jim byla přidělena. 

 
 

ZÁSADY KVALIFIKAČNÍHO SYSTÉMU PRO KÁNOE 

Metoda Kvalifikace Celkem 

2015 Světový 
Kvalifikační 
Šampionát 

Nejvýše šest (6) umístěných mužů v každé medailové disciplíně 
obdrží jedno (1) kvalifikační místo pro jejich NPV.  
 
Nejvýše šest (6) umístěných žen v každé medailové disciplíně 
obdrží jedno (1) kvalifikační místo pro jejich NPV. 
 
NPV může získat jen jedno (1) kvalifikační místo v dané 
medailové disciplíně. Každé další místo bude přiděleno dalšímu 
nejvýše žebříčkově postavenému NPV (který se ještě 
nekvalifikoval). 

18 mužů 
 
 
18 žen 
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 2016 Světový 
Kvalifikační 
Šampionát 
 
 
 
 
 
 
 

Nejlepší čtyři (4) muži v každé medailové disciplíně obdrží pro jejich 
NPV jedno (1) kvalifikační místo jestliže hostitelská země nebude 
požadovat jedno (1) rezervované místo (viz níže). 
 
Nejlepší čtyři (4) ženy v každé medailové disciplíně obdrží pro její NPV 
jedno (1) místo, jestliže hostitelská země nebude požadovat jedno (1) 
rezervované místo (viz níže). 
 
NPV může obdržet jen jedno (1) kvalifikační místo v každé medailové 
disciplíně. Každé následující místo bude přiděleno dalšímu nejvýše 
umístěnému NPV (ještě nekvalifikovanému). 
 
NPV, které již získaly kvalifikační místa na MS 2015 ICF Paracanoe, 
nejsou způsobilé pro další kvalifikační místa ve stejné disciplíně na MS 
2016 ICF Paracanoe. 

 11 mužů 
 11 žen 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hostitelská země 

 
Hostitelská země přímo kvalifikuje jednoho (1) muže a jednu (1) ženu, 
kteří se zúčastní MS 2016 ICF  Paracanoe. 
Kdyby se hostitelská země nezúčastnila MS 2015 nebo MS 2016 ICF 
Paracanoe, tak nezíská po jednom (1) mužském ani jednom (1) 
ženském kvalifikačním místě.  
Hostitelské zemi bude přiděleno kvalifikační místo v disciplíně, ve které 
(muž a/nebo  žena) byl/byla nejlépe umístěna na MS 2016 ICF 
Parakanoe. 

 
1 muž 
1 žena 

CELKEM Muži 
Ženy 

30 mužů 
30 žen  

 

KVALIFIKAČNÍ TERMINÁŘ PRO KÁNOE 

19. – 21. srpna 2015 MS 2015 ICF Paracanoe - Milán, Itálie 

 
30. dubna 2016 

Termín, do kterého Organizační výbor Paralympiády v Riu 2016 přijímá akreditační 
žádanky od národních paralympijských výborů. 

17. -19. květen 2016 MS 2016 ICF Paracanoe - Duisburg, Německo 

1. června 2016 ICF potvrzuje písemně na adresu NPV přidělení kvalifikačních míst 

15. června 2016 
Národní paralympijské výbory potvrzují písemně na adresu ICF, jestli přijmou nebo 
odmítnou přidělená kvalifikační místa.   

30. června 2016 ICF potvrzuje na adresu NPV písemně příděl přerozdělených kvalifikačních míst 

15. srpna 2016 
Termín, do kterého Organizační výbor Paralympiády v Riu 2016 přijímá sportovní 
přihlášky od národních paralympijských výborů. 

 

TERMINÁŘ PRO POTVRZENÍ VYUŽITÍ KVALIFIKAČNÍCH MÍST 

Do 15. června 2016 

Každý národní paralympijský výbor musí písemně (fax a e-mail) na adresu ICF 
potvrdit počet kvalifikačních míst, která využije pro nasazení svých sportovců. 
NPV, které do tohoto dne neodpoví, o svůj kvalifikační příděl přijdou, a ICF je 
oprávněna tato nevyužitá místa dále přerozdělit.  

Do 30. června 2016 ICF písemně informuje o tom, jak přerozdělí všechna nevyužitá kvalifikační místa.  

 30. června 2016 

Počínaje tímto dnem oficiálně platí, že příslušné NPV využijí přidělená kvalifikační 
místa, která dostaly pro svou účast na Paralympijských hrách v Riu 2016. Na 
národní paralympijský výbor, který nevyužije byť jen část přidělené kvalifikační 
kvóty, smí IPC a ICF uvalit sankce.   
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PŘEROZDĚLENÍ NEVYUŽITÝCH KVALIFIKAČNÍCH MÍST PRO KÁNOE 

 
Všechna kvalifikační místa z MS 2015 ICF Paracanoe, která některé z NPV nevyužijí, budou nabídnuta 
dále nejvýše postavenému NPV (ještě nekvalifikovanému) v příslušné medailové disciplíně. Jestliže 
nebude žádný z NPV k dispozici, toto místo bude přiděleno nejvýše umístěnému NPV (ještě 
nekvalifikovanému) v příslušné medailové disciplíně na MS 2016 ICF Paracanoe. 
 
Všechna kvalifikační místa z MS 2016 ICF Paracanoe, která některý z NPV nevyužijí, budou nabídnuta 
dále nejvýše postavenému NPV (ještě nekvalifikovanému) v příslušné medailové disciplíně. Jestliže 
nebude žádný z NPV k dispozici, toto místo bude přiděleno nejvýše umístěnému NPV (ještě 
nekvalifikovanému) v příslušné medailové disciplíně na MS 2015 ICF Paracanoe. 
 
Jestliže nebude žádný z NPV k dispozici vyplnit všechna kvalifikační místa v příslušné medailové 
disciplíně, tak potom budou tato nevyužitá místa přerozdělena podle uvážení ICF nejvýše postavenému 
NPV (ještě nekvalifikovanému) v medailové disciplíně ve stejném pohlaví buď na MS 2015, nebo MS 2016 
ICF Paracanoe.  
 

 

MEZINÁRODNÍ FEDERACE  

International Canoe Federation 
Avenue de Rhodanie 54 
CH-1007 Lausanne 
Switzerland 
 
 
 
 
 

Telefon: (+41) 21 612 0290 
Fax: (+41) 21 612 0291 
Email: simon.toulson@canoeicf.com 
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