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LPH RIO 2016 
 

KVALIFIKAČNÍ MANUÁL  
 

JEZDECTVÍ 
 
Medailové disciplíny     

Muži Ženy Smíšené Celkem 

0 0 11 11 

  Championship Test 
(všestrannost) 
Jednotlivci-Grade 
(kategorie) Ia 
Jednotlivci-Grade Ib 
Jednotlivci-Grade II 
Jednotlivci-Grade III 
Jednotlivci-Grade IV 
Družstva-Open 
Freestyle Test 
Jednotlivci-Grade Ia 
Jednotlivci-Grade Ib 
Jednotlivci-Grade II 
Jednotlivci-Grade III 
Jednotlivci-Grade IV 
 

 

 
Kvóta na počet sportovců   

Muži Ženy Smíšené Celkem 

0 0 78 78 

 
Příděl kvalifikačních míst 
Kvalifikační kvóta se přiděluje národnímu paralympijskému výboru, nikoliv konkrétnímu sportovci. V případě 
přídělu prostřednictvím rozhodnutí Bipartitní komise se kvalifikační místo přiděluje konkrétnímu sportovci, 
nikoliv jeho národnímu paralympijskému výboru 

 
Maximální kvóta pro každý NPV (národní paralympijský výbor) 
Každý jeden NPV smí dostat maximálně 5 kvalifikačních míst.  
 
Kritéria na způsobilost sportovců 
 
NPV smí nominovat na Hry jen takové sportovce, kteří splňují tyto požadavky: 

 Jsou mezinárodně oklasifikováni se statutem „Review“ (proměnlivá klasifikace) nebo „Confirmed“ 
(potvrzená klasifikace) s tím, že datum případné revize je stanoveno až po 31. prosinci 2016. 

 
Sportovec a kůň musejí dohromady splňovat tyto požadavky:  

 Na závodech FEI Para Equestrian stupně 3* nebo vyšších musejí zajet alespoň jednou na minimálně 60%, a 
to buď v disciplíně jednotlivců, nebo družstev mezi 1. lednem 2014 a 19. červnem 2016. 

 
Maximální možná přihláška za každý NPV 
NPV smí přihlásit do soutěže družstev maximálně jedno družstvo, které je složené minimálně ze tří (3) a 
maximálně ze čtyř (4) sportovců, kteří jsou přihlášení do disciplin jednotlivců. Přitom alespoň jeden z členů 
tohoto družstva je z kategorie Grade Ia nebo Grade II. Aby NPV mohl vytvořit družstvo, smí NPV přihlásit 
maximálně 2 sportovce z téže kategorie.  
 
Pokud NPV dostane 3 nebo 4 kvalifikační místa (prostřednictvím regionálního přídělu jednotlivcům, přídělu 
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Bipartitní komise, naplněním kvóty), pak všechna 3 nebo 4 místa mohou využít i sportovci závodící jenom 
v individuálních medailových disciplínách, pokud vybraní sportovci nesplňují kritéria nutná k tomu, aby mohli 
vytvořit družstvo. Pokud NPV přihlásí 3 nebo více sportovců, kteří splňují kritéria pro vytvoření družstva, pak je 
NPV povinen je nasadit i do medailové disciplíny družstev.  
 
KVALIFIKAČNÍ SYSTÉM 

METODA KVALIFIKACE CELKEM 

Příděl podle výsledků ze 
Světových jezdeckých 
her FEI z roku 2014 

Tři (3) nejlépe umístěná družstva na Světových hrách FEI 2014 
dostanou každé 4 kvalifikační místa pro svůj NPV. 

12 sportovců 

Příděl podle umístění 
družstev na žebříčku FEI 

Sedm (7) družstev nejlépe umístěných na světovém žebříčku 
FEI (která se ještě jinak nekvalifikovala) získávají každé po 
čtyřech kvalifikačních místech pro svůj NPV. 
 
Tento žebříček, tedy Paralympijský žebříček družstev FEI, 
zohledňuje období od 1. listopadu 2014 do 31. ledna 2016 a 
jedná se žebříček, který se vytváří součtem nejlepších výsledků, 
které družstvo podá ve dvou kvalifikačních závodech.  

28 sportovců 

Regionální příděl podle 
žebříčku družstev 

To družstvo, které bude v rámci svého regionu (viz níže) nejlépe 
umístěné (a zatím se nekvalifikovalo) na žebříčku FEI, získává 
pro svůj NPV 4 kvalifikační místa: 

 Afrika 

 Ameriky 

 Asie 

 Oceánie 
Pokud nebude mít daný region způsobilý tým, přidělí se 
nevyužitá kvalifikační místa (bez ohledu na region) 
prostřednictvím metody naplnění kvóty (viz níže) 

16 sportovců 

Regionální příděly na 
základě žebříčku 
jednotlivců FEI 

Jenom ty NPV, které dosud nedostanou kvalifikační míst na 
základě žádné z předchozích metod, se mohou ucházet o příděl 
kvalifikačních míst prostřednictvím žebříčku jednotlivců FEI.  
 
Jedná se o žebříček, který zohledňuje období od 1. listopadu 
2014 do 31. ledna 2016. Je to žebříček jednotlivců, který je 
vytvořen podle nahromaděných bodů z maximálně 6 nejlepších 
výsledků dosažených na kvalifikačních závodech FEI.  
 
Dvě (2) kvalifikační místa se přidělí tomu/těm NPV, které 
budou mít dva (2) nejvýše umístěné sportovce z každého 
z následujících regionů, a to bez ohledu na Grade (kategorii): 

 Afrika 

 Ameriky 

 Asie 

 Evropa 

 Oceánie 

10 sportovců 

Příděl na základě 
pozvání od Bipartitní 
komise 

FEI spolu s IPC bude kvalifikační místa přidělovat třem (3) 
způsobilým sportovcům. Aby mohl sportovec na kvalifikační 
místo od Bipartitní komise dosáhnout, musí Komise dostat 
oficiální písemnou žádost od příslušného NPV, a to nejpozději 
do 15. března 2016. Pokud po přídělu od Bipartitní komise 
budou ještě nějaká kvalifikační místa zbývat, přidělí se tento 
zbytek metodou naplnění kvóty (viz níže). 

3 sportovci 

Příděl míst 
pořadatelské zemi 

Pořádající země automaticky získává příděl pro 4 sportovce.  
Pokud pořádající země kvalifikovala družstvo již na Světových 
jezdeckých hrách 2014, pak se 4 kvalifikační místa určená 
automaticky pořádající zemi přidělí dalšímu nejlépe 

4 sportovci 
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umístěnému družstvu (které se zatím nekvalifikovalo) ze 
žebříčku družstev FEI s uzávěrkou 31. ledna 2016. 

Příděl podle žebříčku 
jednotlivců – naplnění 
kvóty 

Pět (5) nejlépe umístěných sportovců (bez ohledu na region) na 
žebříčku jednotlivců FEI s uzávěrkou 31. ledna 2016 dostanou 
pro svůj NPV vždy po jednom kvalifikačním místu.  
 
Žebříček použitý pro metodu naplnění kvóty nebude 
zohledňovat nejvýše umístěné sportovce z NPV, které už 
dostaly kvalifikační příděly. Počet sportovců odebraných takto 
každému NPV ze žebříčku se bude rovnat počtu kvalifikačních 
míst, které NPV už dostal díky přídělům družstvům a 
jednotlivců (viz výše) s výjimkou přídělů od Bipartitní komise.  

5 sportovců 

Celkem  78 sportovců 

  
ČASOVÁ OSA KVALIFIKACE 

Prosinec 2013 FEI oznámí, jaké budou v roce 2014 kvalifikační závody 

1. ledna 2014 Začíná období, kdy mohou sportovci společně s koňmi plnit minimální kvalifikační 
skóre 

24.-29. srpna 2014 Světové jezdecké hry, Caen, Francie 

1. listopadu 2014 Začíná období, kdy mohou sportovci dosahovat výkonů, které se zapíší na 
Paralympijský žebříček FEI týmů a jednotlivců 

Prosinec 2014 FEI zveřejní seznam kvalifikačních závodů na rok 2015 

Prosinec 2015 FEI zveřejní seznam kvalifikačních závodů na rok 2016 

31. ledna 2016 Končí období, během kterého mohli sportovci dosahovat výsledků, které se 
zanesou do Paralympijských žebříčků FEI pro družstva a jednotlivce 

15. února 2016 Začíná období, kdy se mohou podávat žádanky na vystavení pozvánky Bipartitní 
komisí 

1. března 2016 FEI oznamuje písemně NPV počet přidělených kvalifikačních míst 

15. března 2016 NPV písemně potvrzují využití přidělených kvalifikačních míst 

15. března 2016 Termín, do kterého musejí NPV podat žádanky do rukou Bipartitní komise (do 
rukou FEI) 

22. března 2016 FEI písemně potvrzuje, jakým způsobem přerozdělí nevyužitá kvalifikační místa a 
také komu dá místa od Bipartitní komise 

30. dubna 2016 Termín, do kterého Organizační výbor paralympiády v Londýně 2016 přijímá 
akreditační žádanky od národních paralympijských výborů (tzv. širší akreditační 
databáze – „Accreditation Long List“). 

19. června 2016 Končí období, během kterého mohou sportovci s koňmi plnit minimální kvalifikační 
skóre.  

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

 
TERMINÁŘ PRO POTVRZENÍ PŘIDĚLOVANÝCH MÍST 

Do 15. března 2016 Každý kvalifikovaný NPV musí písemně na adresu FEI potvrdit (stačí e-mail), kolik 
využijí přidělených kvalifikačních míst. NPV, které do tohoto data neodpoví, o svůj 
kvalifikační příděl přijdou, a FEI může jejich kvalifikační místa přerozdělit.  

Do 22. března 2016 FEI písemně potvrzuje, jak přerozdělil nevyužitá kvalifikační místa.  

Do 22. března 2016 K tomuto datu se oficiálně má za to, že NPV využije v Riu 2016 všechny přidělená 
místa. NPV, které svůj příděl nakonec nevyužijí, se vystavují nebezpečí sankcí ze 
strany IPC a FEI.  
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PŘEROZDĚLENÍ NEVYUŽITÝCH KVALIFIKAČNÍCH MÍST 
Všechna kvalifikační místa, která NPV nevyužijí, se budou přerozdělovat takto:  
 
Nevyužitá místa družstev 
Pokud NPV nevyužije všechna svá přidělená místa pro družstva, smí se tento NPV pak účastnit s maximem 2 
sportovců výhradně disciplin pro jednotlivce. Nevyužité místo (místa) se přidělí dalšímu nejlépe umístěnému 
NPV na Paralympijském žebříčku jednotlivců FEI (který se dosud jinak nekvalifikoval). 
 
Nevyužitá místa jednotlivců 
Pokud NPV nevyužije všechna svá přidělená místa pro jednotlivce, nevyužité místo (místa) se přidělí dalšímu 
nejlépe umístěnému NPV na Paralympijském žebříčku jednotlivců FEI (který se dosud jinak nekvalifikoval). 
 
MEZINÁRODNÍ SVAZ 
Federation Equestre Internationale (FEI) 
HM King Hussein I Building 
Chemin de la Joliette 8 
1006 Lausanne 
Switzerland 
Email: info@fei.org 
Fax: +41 21 310 4760 
 

mailto:info@fei.org

