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PLAVÁNÍ
PARALYMPIÁDA V TOKIU 2020
Medailové disciplíny
Muži

Ženy

76

67

Kvóta na počet
sportovců

Příděl
kvalifikačních
míst

Smíšené disciplíny
3

Celkem
146

Muži

340

Ženy

280

Celkem

620

Kvalifikační kvóta se přiděluje národnímu paralympijskému výboru (NPV), nikoliv
konkrétnímu sportovci.
V případě přídělu od Bipartitní komise se kvalifikační místo přiděluje
konkrétnímu sportovci, nikoliv jeho NPV.
Aby bylo možné zachovat kompletní medailový program, vyhrazuje si World
Para Swimming (WPS) právo přidělovat kvalifikační místa výlučně určitým
sportovním třídám, a to především sportovcům, kteří potřebují zvýšenou
pomoc. Kvalifikační místo pak musí příslušný NPV využít tak, jak bude WPS
požadovat, jinak jej NPV zase musí vrátit.

Maximální
NPV smí dostat maximálně 34 kvalifikačních míst pro muže a maximálně 28
možná kvóta pro kvalifikačních míst pro ženy. Dohromady smí dostat jeden NPV maximálně 62
každý NPV
míst. Výjimky mohou nastat v případě, že NPV dostane kvalifikační místo podle
rozhodnutí Bipartitní komise.
Způsobilost
sportovců k
účasti na
paralympiádě

NPV smí nominovat na Hry jen sportovce, kteří splňují následující požadavky:
 Jsou držiteli platné licence WPS na rok 2021;
 V období od 1. října 2018 do 1. srpna 2021 splnili v dlouhém
(padesátimetrovém) bazénu ve své disciplíně minimální kvalifikační limit
(MQS), a to na závodech, které uznal IPC (závody IPC, sankcionované
závody WPS, schválené závody WPS);
 Minimální kvalifikační limit splnili v souladu s pravidly IPC pro udílení
sportovních licencí platnými na sezóny 2018 až 2021;
 Jsou mezinárodně oklasifikováni se statutem „Confirmed“ (potvrzená
klasifikace) nebo „Review“ (opakovaná klasifikace) s datem po 31.
prosinci 2021;
 Jsou mezinárodně oklasifikováni před 30. červnem 2021;
 Zúčastnili se alespoň jednoho z následujících závodů od 1. října 2018 do
konce posledního závodu WPS World Series 2021 (před koncem
06/2021);
 Jakéhokoliv podniku světové série WPS World Series Event
 Jakéhokoliv mistrovství světa WPS World Championships
 Jakékoliv Regionálního, nebo Regionálního otevřeného mistrovství
 Nebo Parapan American Games 2019
Výjimky mohou nastat v případě rozhodnutí Bipartitní komise.
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Maximální
NPV smí přihlásit do každé medailové disciplíny maximálně 3 způsobilé
možná přihláška sportovce.
za NPV
NPV smějí přihlásit svého sportovce, který zaplaval alespoň jeden (1) minimální
kvalifikační limit – MQS (minimum qualification standard), do libovolného počtu
disciplín, ale podmínkou je vždy splnění startovního limitu MET (minimum entry
limit) v disciplíně, do které se dotyčný ještě přihlašuje.
NPV smí přihlásit na každou štafetovou disciplínu maximálně jeden (1) tým
v případě, že dotyční plavci splnili kvalifikační štafetový limit MQS pro příslušnou
disciplínu. Dále také platí, že tito plavci, kteří jsou vybráni do štafety, se musejí
kvalifikovat alespoň do jedné (1) disciplíny jednotlivců.

TOKYO 2020 – ZÁSADY KVALIFIKAČNÍHO SYSTÉMU PRO PLAVÁNÍ
Metoda
Příděl dle
Mistrovství
světa IPC
v plavání 2019

Kvalifikace
Celkem
První a druhý závodník umístění na MS 2019 v jakékoliv 148 mužů
medailové disciplíně jednotlivců, která je i na programu disciplín
paralympiády 2020, získávají pro své NPV každý po jednom (1) 130 žen
kvalifikačním místu.
Stane-li se, že se sportovec umístí na MS 2019 první nebo druhý
v další medailové disciplíně jednotlivců, která je i na programu
paralympiády 2020, stejně pro svůj NPV získává jen jedno (1)
kvalifikační místo.

Příděl podle
minimálních
kvalifikačních
limitů - MQS

Jestliže sportovců, kteří splní výše uvedená kritéria, je méně, než
kolik je dostupných kvót, pak WPS přerozdělí zbylá kvalifikační
místa podle plnění minimálních kvalifikačních limitů MQS (viz
níže).
NPV se bude vypočítávat počet přidělovaných kvalifikačních míst 187 mužů
podle toho, kolik jejich plavců splní minimální kvalifikační limit
MQS na závodech konaných s uznáním IPC v období od 1. října 145 žen
2018 do 31. ledna 2020, přičemž se to týká těch sportovců, kteří
svůj NPV nekvalifikovali na základě umístění z Mistrovství světa
WPS v roce 2019.
NPV smí dostat jen jedno (1) kvalifikační místo na jednoho
sportovce bez ohledu na to, zda tento sportovec splnil kvalifikační
limit ve více disciplínách.
Jestliže MQS splní více sportovců, než jaký je počet kvalifikačních
míst vyčleněných touto metodou, pak se kvalifikační místa budou
přidělovat podle níže uvedeného systému. Přitom se, s cílem
stanovit konečný počet míst přidělených jednomu NPV, vezme
v úvahu i koeficient odpovídající umístění sportovce na žebříčku
WPS World Ranking List s uzávěrkou 31. ledna 2020:
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Umístění 1 až 8 se rovná koeficientu 1
Umístění 9 až 12 se rovná koeficientu 0,8
Umístění 13 až 16 se rovná koeficientu 0,6
Umístění nad 16 se rovná koeficientu 0,5
MUŽI: A x (B ÷ C) = příděl pro NPV
přičemž
A = celkový počet mužů, kteří za svůj NPV splnili minimální
kvalifikační limit MQS (roli zde hraje poměrná váha jejich umístění
na žebříčku WPS World Ranking List) a kteří se nekvalifikovali
z Mistrovství světa
B = celkový počet kvalifikačních míst, jež jsou mužům k dispozici
C = celkový počet mužů ze všech NPV se splněným limitem MQS
(roli zde hraje poměrná váha jejich umístění na žebříčku WPS
World Ranking List) a kteří se nekvalifikovali z Mistrovství světa
2019
ŽENY: D x (E ÷ F) = příděl pro NPV
přičemž
D = celkový počet žen, které za svůj NPV splnily minimální
kvalifikační limit MQS (roli zde hraje poměrná váha jejich umístění
na žebříčku WPS World Ranking List) a které se nekvalifikovaly
z Mistrovství světa
E = celkový počet kvalifikačních míst, jež jsou ženám k dispozici
F = celkový počet žen ze všech NPV se splněným limitem MQS
(roli zde hraje poměrná váha jejich umístění na žebříčku WPS
World Ranking) a které se nekvalifikovaly z Mistrovství světa 2019
WPS si vyhrazuje právo zaokrouhlovat výpočty směrem nahoru
nebo dolů, aby se podařilo dosáhnout přídělu požadovaných
kvalifikačních míst pro obě pohlaví.

Příděl
kvalifikačních
míst Bipartitní
komisí
CELKEM

Pokud se některá kvalifikační místa podle této metody nerozdělí,
rozdělí je Bipartitní komise.
Bipartitní komise bude zvažovat příděl kvalifikačních míst pro 5
způsobilých mužů a 5 způsobilých žen. Aby mohl být NPV a
sportovec zvážen k získání pozvánky od Bipartitní komise, musí
NPV písemně zaslat oficiální žádost na WPS do 15. dubna 2021.
Muži
Ženy
CELKEM

5 mužů
5 žen
340
280
620

KVALIFIKAČNÍ TERMINÁŘ PRO PLAVÁNÍ_TOKYO 2020
Začíná období, během kterého mohou sportovci plnit minimální kvalifikační
1. října 2018
limity MQS.
1. listopadu
WPS zveřejňuje minimální kvalifikační limity (MQS) a minimální startovní limity
2018
(MET) v medailovém programu plaveckých disciplín na LPH Tokyo 2020.
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9.–15. září 2019
27. září 2019
10. října 2019
31. ledna 2020
15. února 2020
15. února 2020
1. března 2020
1. březen 2021
15. dubna 2021
30. června 2021
30. června 2021
14. května 2021
1. srpna 2021
2. srpna 2021

Mistrovství světa World Para Swimming 2019 – Londýn, Velká Británie
WPS písemně potvrzuje NPV počet přímých kvalifikačních míst získaných na MS
2019.
NPV písemně potvrzují na adresu WPS využití přímých kvalifikačních míst.
Končí období, během kterého mohli sportovci plnit kvalifikační limit MQS, který
se používá k vypočítání přidělovaných míst na základě metody minimálních
kvalifikačních limitů MQS.
Zahájení procedury pro podávání žádostí o kvalifikační místo od Bipartitní komise
WPS oznamuje NPV, kolik míst dostaly podle přídělu na základě splněných
minimálních kvalifikačních limitů MQS.
NPV písemně potvrzují na adresu WPS využití přidělených míst na základě
splněných kvalifikačních limitů MQS.
Konečný termín pro NPV, aby písemně potvrdili na adresu WPS vrácení
některého z jejich dříve potvrzených slotů.
Termín, do kterého musí WPS od NPV obdržet písemné žádosti o kvalifikační
místo od Bipartitní komise.
WPS písemně potvrzuje NPV, kolik míst dostanou od Bipartitní komise.
WPS písemně informuje o přerozdělení všech nevyužitých kvalifikačních míst.
Termín, do kterého Organizační výbor paralympiády Tokio 2020 přijímá
od NPV žádosti o akreditace (tzv. Long List).
Končí období, ve kterém mohli sportovci plnit kvalifikační limity MQS pro finální
přihlášky jejich NPV.
Termín, do kterého Organizační výbor paralympiády v Tokiu 2020 přijímá
sportovní přihlášky od NPV.

TERMINÁŘ PRO POTVRZENÍ VYUŽITÍ KVALIFIKAČNÍCH MÍST PRO PLAVÁNÍ TOKIO 2020
Do termínů uvedených v tomto manuálu musí příslušné NPV písemně potvrdit (postačí i e-mail a
fax) na adresu WPS počet kvalifikačních míst, která využijí pro nasazení svých sportovců, tedy míst,
která dostaly v rámci přídělů podle umístění na Mistrovství světa v plavání 2019 a také na základě
splnění minimálních kvalifikačních limitů. NPV, které do tohoto dne neodpoví, o svůj kvalifikační
příděl přijdou, a WPS může tato nevyužitá místa dále přerozdělit.
30. června 2021 Do tohoto dne WPS písemně informuje o přerozdělení nevyužitých kvalifikačních
míst.
30. června 2021 Počínaje tímto dnem oficiálně platí, že příslušné NPV využijí přidělená kvalifikační
místa, která dostaly pro svou účast na paralympijských hrách v Tokiu 2020. Na
NPV, který nevyužije byť jen část přidělené kvalifikační kvóty, smí IPC uvalit
sankce.
PŘEROZDĚLENÍ NEVYUŽITÝCH KVALIFIKAČNÍCH MÍST
Všechna kvalifikační místa, která NPV nevyužije, mohou být přerozdělena podle rozhodnutí
Bipartitní komise.
MEZINÁRODNÍ FEDERACE
World Para Swimming
Fax:
+ 49 228 2097 209
Adenauerallee 212-214; D-53113 Bonn; Germany E-mail: worldparaswimming@paralympic.org
Kvalifikační standardy pro Letní paralympijské hry Tokyo 2020 jsou k dispozici na:
https://www.paralympic.org/tokyo-2020/qualification-criteria
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