
Letní paralympijské hry – TOKIO 2020 kvalifikace 

sportovců ČR 

Kvalifikační systém na LPH Tokio 2020 

  

Nominační kritéria na LPH Tokio jsou popsána v dokumentu ČPV http://paralympic.cz/cpv/cpt/nominacni-kriteria-pro-ph/. 

Způsoby získání kvalifikace na LPH Tokio 2020: 

• přímá kvalifikace  

• kvalifikace pozicí ve světovém žebříčku 

Přímou kvalifikaci získali vítězové Mistrovství Ameriky, Mistrovství Ázie a Oceánie a Mistrovství Evropy 2019.  

Pro získání kvalifikace pozicí ve světovém žebříčku musel hráč nasbírat co nejvíce bodů umístěními na mezinárodních 

turnajích. Dle součtu získaných bodů byla ve světovém žebříčku hráči přidělena pozice, na základě které se mohl kvalifikovat 

na LPH Tokio 2020. 

Body ve světovém žebříčku jsou platné po dobu 2 let. Každý z turnajů má jiný koeficient (tzn. body jsou násobeny jiným 
číslem) a po roce platnosti bodů se odečítá vždy 0,5% hodnoty koeficientu. Do světového žebříčku se hráči započítávají 
body pouze ze 4 nejlepších výsledků na turnajích absolvovaných v průběhu 2 let.

Turnaje, na kterých bylo možno získat body pro kvalifikaci na LPH Tokio 2020:

2018  

- Evropský pohár MADRID  

- Světový pohár MONTREAL 

- Světový pohár POVOA 

- Mistrovství světa LIVERPOOL 

- Evropský pohár POZNAŇ 

- Evropský pohár OLBIE 

- Světový pohár DUBAJ  

2019 

- Evropský pohár ZÁHŘEB 

- Světový pohár MONTREAL 

- Evropský pohár OLBIE 

- Mistrovství Evropy SEVILLE 

- Evropský pohár NYMBURK 

- Světový pohár POVOA 

Účast sportovců jedné země během jednoho roku na turnajích je omezena pravidly Mezinárodní federace sportu boccia 
BISFed. Každý turnaj má vlastní kvalifikační proces, viz dokument BISFed Competition-and-Ranking-Manual_1.3_2018-05.



Kateřina Cuřínová a její kvalifikace na LPH TOKIO 2020 

Svazová příslušnost: Česká federace Spastic Handicap, z.s.

Klubová příslušnost: SC Jedličkova ústavu Praha, z.s.

Sport: Boccia 

Klasifikační třída: BC 1 

  

V klasifikační třídě BC1 bylo na LPH Tokio 2020 vymezeno 1 místo pro nejlépe umístěnou hráčku (ženu) ve světovém 

žebříčku ze zemí, které nejsou kvalifikovány s týmem BC1/2.   

Ideálním základem pro získání této kvalifikace bylo absolvovat 5 či 6 turnajů během 2letého období 2018–2019. Z důvodu 

pravidelného snižování hodnoty bodů ve světovém žebříčku vždy po roce platnosti bodů, bylo velmi vhodné rozplánovat 5 

turnajů tak, aby se alespoň 3 z nich konaly v roce 2019. Pro kvalifikaci na LPH byly takto započteny body násobené plným 

koeficient turnaje. 

Katka absolvovala všechny naplánované turnaje a získala na nich celkem 33,5 bodů.  Do světového žebříčku jí bylo 

započítáno 30,5 bodů za svoje 4 nejlepší umístění.  

K datu 31.12.2019 (termín uzavření kvalifikace na LPH Tokio 2020) se Katka s počtem bodů 30,5 stala nejvýše umístěnou 

hráčkou (ženou) ze zemí, které nejsou kvalifikovány s týmem BC1/2.   

15.5.2020 kvalifikaci oficiálně potvrdila Mezinárodní federace sportu boccia BISFed. 

4 nejlepší výsledky mezinárodních turnajů Kateřiny Cuřínové (body platné do kvalifikace na LPH Tokio 2020): 

Rok 2018 

Evropský pohár MADRID  

Světový pohár MONTREAL 

Světový pohár POVOA – 8. místo (6,5 bodu) 

Mistrovství světa LIVERPOOL Evropský pohár POZNAŇ 

Evropský pohár OLBIE – 1. místo (7 bodů) Světový 

pohár DUBAJ  

Rok 2019 

Evropský pohár ZÁHŘEB 

Světový pohár MONTREAL (3 body – nezapočítáno do SŽ) 

Evropský pohár OLBIE 

Mistrovství Evropy SEVILLE – 8. místo (10 bodů) 

Evropský pohár NYMBURK – 3. místo (7 bodů) 

Světový pohár POVOA  



Adam Peška a jeho kvalifikace na LPH TOKIO 2020 

Svazová příslušnost: Česká federace Spastic Handicap, z.s.

Klubová příslušnost: TJ Léčebna Košumberk, z.s.

Sport: Boccia 

Klasifikační třída: BC 3 

  

V klasifikační třídě BC3 jsou na LPH Tokio 2020 vymezena 3 místa pro nejvýše umístěné hráče ve světovém žebříčku ze 

zemí, které nejsou kvalifikovány s párem BC3.   

Ideálním základem pro získání této kvalifikace bylo absolvovat 6 až 7 turnajů během 2letého období 2018–2019. Z důvodu 

pravidelného snižování hodnoty bodů vždy po roce platnosti, bylo velmi vhodné rozplánovat turnaje tak, aby se konaly 

alespoň 3 či 4 z nich v roce 2019.  Pro kvalifikaci na LPH byly takto započteny body násobené plným koeficient turnaje. 

Adam naplánované turnaje absolvoval a dokázal na nich získat celkem 82,5 bodů.  Do světového žebříčku bylo ze čtyř 

nejlepších umístění započítáno 71,5 bodů. K datu 31.12.2019 (termín uzavření kvalifikace na LPH Tokio 2020) se Adam stal 

nejvýše umístěným hráčem ve světovém žebříčku ze zemí, které nejsou kvalifikovány s párem BC3.   

15.5.2020 kvalifikaci potvrdila Mezinárodní federace sportu boccia BISFed. 

4 nejlepší výsledky mezinárodních turnajů Adama Pešky (body platné do kvalifikace na LPH Tokio 2020). 

Rok 2018  

Evropský pohár MADRID  

Světový pohár MONTREAL 

        Světový pohár POVOA (4 body – nezapočítáno do SŽ)

Mistrovství světa LIVERPOOL – 16.místo (11,5 bodu) Evropský 

pohár POZNAŇ (2 body – nezapočítáno do SŽ) 

Evropský pohár OLBIE  

Světový pohár DUBAJ  

Rok 2019 

Evropský pohár ZÁHŘEB 

Světový pohár MONTREAL – 1.místo (31 bodů) Evropský 

pohár OLBIE 

Mistrovství Evropy SEVILLE – 7. místo (10 bodů) 
Evropský pohár NYMBURK (4 body – nezapočítáno do SŽ) 
Světový pohár POVOA – 3.místo (19 bodů) 




