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LUKOSTŘELBA
PARALYMPIÁDA V TOKIU 2020
Medailové disciplíny
Muži

Ženy

3

3

Kladkový luk
jednotlivců – W1
Kladkový luk
jednotlivců – Open

Smíšené disciplíny

Celkem

3

9

Kladkový luk jednotlivců – W1 Kladkový luk týmy W1
Kladkový luk jednotlivců Open

Kladkový luk týmy

Reflexní luk
Reflexní luk jednotlivců - Open Reflexní luk týmy
jednotlivců – Open
Kvóta na počet
sportovců

Muži

80

Ženy

60

Celkem

140

Příděl
Kvalifikační kvóta se přiděluje národnímu paralympijskému výboru (NPV), nikoliv
kvalifikačních míst konkrétnímu sportovci.
V případě přídělu od Bipartitní komise se kvalifikační místo přiděluje konkrétnímu
sportovci, nikoliv jeho NPV.
Maximální možná NPV může získat maximální počet slotů na základě níže uvedené tabulky. NPV jehož
kvóta pro každý
sportovci získali kvalifikační místo jako individuální a smíšený mistra světa 2019 (v
NPV
každém pohlaví), mohou získat maximálně jednu dodatečnou kvótu. Výjimky mohou
být udělány Bipartitní komisí.
Muži

Ženy

W1
W1
Kladkový Reflexní
Kladkový
Kladkový
Kladkový
luk
luk
luk
luk
luk

Reflexní
luk

Maximum pro NPV

2

2

2

1

2

2

Maximum pro NPV
s mistrem světa
2019

2

3

3

2

3

3

Maximum pro NPV
s mistry světa mix
týmů 2019

2

3

3

2

3

3
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Způsobilost
NPV smí nominovat na Hry jen sportovce, kteří splňují následující požadavky:
sportovců k účasti
 Jsou mezinárodně oklasifikováni se statutem „Confirmed“ (potvrzená
na paralympiádě
klasifikace) nebo „Review“ (opakovaná klasifikace) s datem po 31.
prosinci 2021;
 Dosáhli alespoň jednoho minimálního kvalifikačního standardu (MQS) pro
svoji příslušnou sportovní třídu mezi 1. červnem 2019 a 15. červencem
2021
Minimální Kvalifikační standardy (MQS)
Disciplína

Celkové skóre 720 bodů (vzdálenost 70m nebo 50m)

Kladkový luk jednotlivců muži – W1

590

Kladkový luk jednotlivců muži – Open

650

Reflexní luk jednotlivců muži- Open

570

Kladkový luk jednotlivců ženy- W1

520

Kladkový luk jednotlivců ženy – Open

620

Reflexní luk jednotlivců ženy - Open

530

Maximální možná NPV může přihlásit maximálně tři (3) způsobilé sportovce v individuální medailové
přihláška za NPV disciplíně, ale ne více než kolik bylo přiděleno kvalifikačních míst v každé individuální
disciplíně. NPV automaticky přihlašuje maximálně jeden (1) tým, který se skládá z
jednoho (1) muže a jedné (1) ženy, pokud mají zastoupení sportovců obojího
pohlaví. Členové týmu jsou vybráni ze sportovců, kteří závodí v individuálních
disciplínách. V zásadě se vybere sportovec s nejvyšším hodnocením společně s
nejvýše hodnocenou sportovkyní, ale složení týmu lze po vytvoření žebříčku
změnit.

TOKYO 2020 – ZÁSADY KVALIFIKAČNÍHO SYSTÉMU PRO LUKOSTŘELBU
Kvalifikační místa budou přidělena na základě následujícího matrixu:
Muži
Ženy
Kladkový Kladkový Reflexní Kladkový Kladkový
luk W1
luk
luk
luk W1
luk
Mistrovství světa
6
24
16 (20)
6
12
2019
Asijská kvalifikace
1
2
2
1
2
2019
Americká kvalifikace
1
2
2
1
2
2019
Evropská kvalifikace
1
2
2
1
2
2019
Kvalifikační turnaj
2
2
2
2
2
2021
Hostitelská země
1
1
1
1
1

Celkem
Reflexní
luk
12

80

2

10

2

10

2

10

2

12

1

6

Bipartita

0

3

3

0

3

3

12

Celkem

12

36

32

12

24

24

140
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ZÁSADY KVALIFIKAČNÍHO SYSTÉMU PRO LUKOSTŘELBU (pokračování)
Metoda
Kvalifikace
Příděl kvalifikačních míst Nejlepší čtyři (4) umístěné smíšené týmy v každé
pro smíšené týmy z
medailové disciplíně obdrží pro své NPV jedno (1)
Mistrovství světa 2019
kvalifikační místo pro muže a jedno (1) kvalifikační místo
pro ženu.
Individuální příděl
Nejvýše umístěný sportovec v každé individuální
kvalifikačním míst z MS
medailové disciplíně obdrží pro svůj NPV jedno (1)
2019
kvalifikační místo až do naplnění maximální kvóty podle
následujícího:
Kladkový luk jednotlivců, muži – W1
2
Kladkový luk jednotlivců, muži – Open
20
Reflexní luk jednotlivců, muži
16
Kladkový luk jednotlivců, ženy – W1
2
Kladkový luk jednotlivců, ženy – Open
8
Reflexní luk jednotlivců, ženy
8

Regionální kvalifikační
turnaje 2019/2021 (RKT)

Celkem
12 mužů
12 žen
38 mužů
18 žen

NPV, které již obdržely kvalifikační místa prostřednictvím
alokace míst ze smíšených týmů, nemohou obdržet žádná
místa od jejich členů týmu v příslušném individuálním
závodě a mohou získat místa pouze do výše maximální
kvóty na základě výše uvedené tabulky Maximální možná
kvóta pro každý NPV.
Sportovci z NPV mimo definovanou kontinentální oblast 15 mužů
nesmí soutěžit v RKT. Nejvýše umístění sportovci v každé
individuální medailové disciplíně v každém ze tří RKT 15 žen
získají pro svůj NPV maximálně jedno (1) kvalifikační místo
a na základě následujícího matrixu:
Kladkový luk jednotlivců, muži – W1
1
Kladkový luk jednotlivců, muži – Open
2
Reflexní luk jednotlivců, muži
2
Kladkový luk jednotlivců, ženy – W1
1
Kladkový luk jednotlivců, ženy – Open
2
Reflexní luk jednotlivců, ženy
2
Stane-li se, že se nějaká regionální kvalifikace konat
nebude anebo se na ní nebude konat nějaká medailová
disciplína, tak se tato kvalifikační místa přidělí na
Světovém kvalifikačním turnaji 2021.

Příděl dle světového
kvalifikačního turnaje
2021

NPV, které již získaly sloty na mistrovství světa 2019,
mohou získat další sloty na svém RKT až do výše maximální
kvóty na základě výše uvedené tabulky Maximální možná
kvóta pro každý NPV.
Nejvýše umístění sportovci v každé individuální medailové 6 mužů
disciplíně získají pro své NPV jedno (1) kvalifikační místo
podle následujícího matrixu:
6 žen
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Kladkový luk jednotlivců, muži – W1
Kladkový luk jednotlivců, muži – Open
Reflexní luk jednotlivců, muži
Kladkový luk jednotlivců, ženy – W1
Kladkový luk jednotlivců, ženy – Open
Reflexní luk jednotlivců, ženy

2
2
2
2
2
2

NPV může na světovém kvalifikačním turnaji 2021 obdržet
z medailové disciplíny maximálně jedno (1) kvalifikační
místo. Do každé disciplíny mohou být přihlášeni jen
sportovci z těch NPV, které nezískaly v dané kategorii
žádné kvalifikační místo prostřednictvím přidělovacích
metod uvedených výše.
V případě, že se Světový kvalifikační turnaj 2021
neuskuteční nebo medailová disciplína nebude nabídnuta,
budou příslušné sloty přiděleny nejvýše postavenému NPV
na světovém žebříčku World Archery, který v dané
kategorii není jinak kvalifikovaný, k datu 1. červenec 2021.
Maximálně bude moci získat jedno (1) místo pro NPV
v medailové disciplíně.
Hostitelská země
Hostitelská země přímo kvalifikuje jednoho (1) sportovce
v každé individuální medailové disciplíně, ve které se
zúčastní alespoň jeden sportovec mistrovství světa 2019.
Všechna nevyužitá hostitelská místa budou přerozdělena
Bipartitní komisí.
Příděl kvalifikačních míst Bipartitní komise přidělí kvalifikační místa následovně:
Bipartitní komisí
Kladkový luk jednotlivců, muži – W1
0
Kladkový luk jednotlivců, muži – Open
3
Reflexní luk jednotlivců, muži
3
Kladkový luk jednotlivců, ženy – W1
0
Kladkový luk jednotlivců, ženy – Open
3
Reflexní luk jednotlivců, ženy
3

CELKEM

Aby mohl být NPV a sportovec zvážen k získání pozvánky
od Bipartitní komise, musí NPV písemně zaslat oficiální
žádost na World Archery do 31. května 2021.
Muži
Ženy

3 muži
3 ženy

6 mužů
6 žen

80 mužů
60 žen

KVALIFIKAČNÍ TERMINÁŘ PRO LUKOSTŘELBU
1. června 2019
Začíná období, během kterého mohou sportovci získat minimální kvalifikační
limity (MQS).
2.–9. červen 2019
Konání mistrovství světa 2019 – s-Hertogenbosch, Nizozemí
19.–26. říjen 2019
Mistrovství Asie (RKT Asie) – Bangkok, Thajsko
2021 bude upřesněno Mistrovství Ameriky 2021 (RKT Amerika) – Monterrey, Mexiko
2021 bude upřesněno Mistrovství Evropy 2021 (RKT Evropa) – Olbia, Itálie
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30. dubna 2021
1. května 2021
14. května 2021
15. května 2021
31. května 2021
4.–11. červenec 2021
15. červenec 2021
15. červenec 2021
15. červenec 2021
20. červenec 2021
22. červenec 2021
2. srpna 2021

World Archery písemně informuje NPV o přidělení kvalifikačních míst získaných
na Světovém šampionátu a na třech kontinentálních kvalifikacích.
Zahájení procedury pro podávání žádostí o kvalifikační místo od Bipartitní
komise
Termín, do kterého Organizační výbor paralympiády Tokio 2020 přijímá
od NPV žádosti o akreditace (tzv. Long List).
NPV písemně potvrzují na adresu WA (e-mail nebo fax) využití přidělených
kvalifikačních míst z MS a třech kontinentálních kvalifikací.
Termín, do kterého musí WA od NPV obdržet písemné žádosti o kvalifikační
místo od Bipartitní komise.
Světový kvalifikační turnaj, Nové Město na Moravě, Česká republika
Končí období, během kterého mohou sportovci plnit minimální kvalifikační
limity.
World Archery písemně informuje NPV o přidělení kvalifikačních míst získaných
na Světovém kvalifikačním turnaji.
World Archery písemně informuje NPV o přidělení kvalifikačních míst od
Bipartitní komise.
NPV písemně informují na adresu World Archery využití přidělených
kvalifikačních míst a míst od Bipartitní komise.
World Archery na adresy NPV písemně potvrzuje přerozdělení všech
nevyužitých kvalifikačních míst a míst od Bipartitní komise.
Termín, do kterého Organizační výbor paralympiády v Tokiu 2020 přijímá
sportovní přihlášky od NPV.

TERMINÁŘ PRO POTVRZENÍ VYUŽITÍ KVALIFIKAČNÍCH MÍST
Do 20. července 2021 Každý NPV musí písemně (postačí e-mail nebo fax) na adresu World Archery
potvrdit počet kvalifikačních míst, která využije pro nasazení svých sportovců.
NPV, které do tohoto dne neodpoví, o svůj kvalifikační příděl přijdou, a World
Archery je oprávněna tato nevyužitá místa dále přerozdělit.
Do 22. července 2021 World Archery písemně informuje o tom, jak přerozdělí všechna nevyužitá
kvalifikační místa.
Do 22. července 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 a World Archery uvalit sankce.
PŘEROZDĚLENÍ NEVYUŽITÝCH KVALIFIKAČNÍCH MÍST PRO LUKOSTŘELBU
Všechna kvalifikační místa vybojovaná na Mistrovství světa 2019, v jedné ze tří regionálních kvalifikací,
nebo na Světovém kvalifikačním turnaji 2021, která NPV nevyužijí, se přerozdělí nejvýše postavenému
sportovci na Světovém kvalifikačním turnaji 2021 v příslušné medailové disciplíně (který se dosud jinak
nekvalifikoval). Všechna kvalifikační místa, která nemohou být přerozdělena na Světovém kvalifikačním
turnaji 2021, budou přidělena metodou bipartity.
MEZINÁRODNÍ FEDERACE
World Archery
Fax:
+ 41 21 614 30 55
Maison du Sport International
E-mail: info@archery.org
Avenue de Rhodaine 54
1007 Lausanne, Switzerland
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