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 ATLETIKA 
 

PARALYMPIÁDA PAŘÍŽ 2024 

Medailové disciplíny 

Muži Ženy Smíšené disciplíny Celkem 

90 73 1 (univer. štafeta) 164 

Kvóta na počet 
sportovců 

Muži 584 

Ženy 485 

Celkem 1069 

Příděl 
kvalifikačních 
kvót 

Kvalifikační kvóta se přiděluje národnímu paralympijskému výboru, nikoliv 
konkrétnímu sportovci. Sportovec může získat pro své NPV jen jedno kvalifikační 
místo. 
 
V případě přídělu prostřednictvím rozhodnutí Bipartitní komise se kvalifikační místo 
přiděluje konkrétnímu sportovci, nikoliv jeho národnímu paralympijskému výboru 
(dále jen NPV).  
 
V rámci zajištění životaschopnosti všech medailových disciplín na programu Her 
Paříž 2024 si World Para Athletics (dále jen WPA) vyhrazuje právo alokace – 
přidělení slotů k výhradnímu využití určitým sportovním kategoriím, například pro 
sportovce s vysokými potřebami podpory (high support needs). Takto "vyčleněné" 
sloty musí být využity tak, jak byly přiděleny, nebo musí příslušný NPV slot vrátit 
WPA. 

Maximální 
možná kvóta pro 
každý NPV 

NPV smí dostat maximálně 40 kvalifikačních míst pro muže a 33 kvalifikačních míst 
pro ženy. Výjimky mohou být uděleny Bipartitní komisí. 
 
Stane-li se, že pro dané pohlaví NPV nemůže nějaká místa využít, nesmí  
je dát k dispozici druhému pohlaví. Tato zbylá místa přerozdělí Bipartitní komise  
ve prospěch jiných NPV, a to sportovcům stejného pohlaví, jak bylo původně 
určeno. 

Způsobilost 
sportovců 
k účasti na 
paralympiádě 

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

1. Jsou držiteli platné licence WPA IPC na rok 2024;  
2. Jsou mezinárodně klasifikováni před 5. srpnem 2024 se statutem 

„Confirmed“ (potvrzená klasifikace), nebo „Review“ (opakovaná klasifikace) 
s tím, že datum případné re-klasifikace je stanoveno na rok 2025 či déle; 

3. V období od 1. října 2022 do 4. srpna 2024 splnili ve své příslušné medailové 
paralympijské disciplíně alespoň jeden Minimální kvalifikační limit 
(Minimum Entry Standard – MES), a to na závodech, které uznal WPA. MES 
splnili v souladu s pravidly WPA IPC pro udílení sportovních licencí platnými 
na sezóny 2022 až 2024;  
 

Výjimky mohou být uděleny prostřednictvím kritéria č. 3 – prostřednictvím 
Bipartitní komise. 
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Sportovec, který se chce přihlásit do štafety, musí být přihlášený také  
do individuální disciplíny. 

Maximální 
možná přihláška 
za NPV 

NPV smí přihlásit do každé medailové disciplíny jednotlivců maximálně 3 sportovce, 
a to za předpokladu, že všichni v dané disciplíně splnili alespoň kvalifikační limit 
„MES“.  
 
NPV smí přihlásit do každé štafetové medailové disciplíny maximálně jeden tým.  
 
Do každého maratónského závodu smí každý NPV přihlásit maximálně šest (6) 
způsobilých sportovců. Jestliže se ale sportovci přihlašují na maratón jako na svou 
jedinou disciplínu, pak smí NPV přihlásit maximálně 3 sportovce. 
 
NPV smějí přihlásit způsobilého sportovce do libovolného počtu disciplín,  
ale podmínkou je, že bude mít v každé disciplíně, do které bude přihlášen, vždy 
splněn alespoň kvalifikační limit MES. 

 

ZÁSADY KVALIFIKAČNÍHO SYSTÉMU PRO ATLETIKU 
Kvalifikační místa budou předělována dle níže uvedeného pořadí 

Metoda Kvalifikace Celkem 

Příděl dle 
Mistrovství 
světa 
v maratónu 
2023 

Prvních šest (6) nejlépe umístěných sportovců v každé maratónské 
disciplíně z Mistrovství světa v maratónu 2023, získá vždy po 
jednom (1) kvalifikačním místu pro svůj NPV v disciplínách, které 
jsou na programu paralympijských her Paříž 2024.  
 
V případě, že se toto mistrovství neuskuteční, nebo  
je prostřednictvím tohoto šampionátu přiděleno méně volných 
míst, než kolik jich je k dispozici v rámci kvóty, přidělí WPA zbývající 
sloty prostřednictvím metody High Performance Allocation Method 
(viz níže). 

12 mužů 
 
12 žen 
 
 
 

Příděl dle 
Mistrovství 
světa v atletice 
2023 
 

První čtyři (4) umístění sportovci na MS 2023 v jakékoliv medailové 
disciplíně jednotlivců (kromě maratónu), která je na programu 
paralympiády Paříž 2024, získají pro své NPV každý po jednom (1) 
kvalifikačním místu.  
 
Stane-li se, že se sportovec umístí na prvním až čtvrtém místě  
ve více medailových disciplínách, které jsou na programu Paříž 
2024, stejně pro svůj NPV získává pouze jedno (1) kvalifikační 
místo. 
 
Sportovci, kteří získali kvalifikační místo na MS v maratónu 2023, 
nemohou díky této metodě přidělování míst získat další slot pro své 
NPV a platí to i obráceně. 
 
V případě, že se tento šampionát neuskuteční, nebo  
je prostřednictvím této metody přiděleno méně míst, než je k 
dispozici v rámci kvóty, WPA přidělí zbývající místa prostřednictvím 
metody High Performance Allocation Method (viz níže). 

360 mužů 
292 žen 
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Příděl dle 
Mistrovství 
světa v atletice 
2024 

První dva (2) umístění sportovci na MS 2024 v jakékoliv medailové 
disciplíně jednotlivců (kromě maratónu), která je na programu 
paralympiády Paříž 2024, získají pro své NPV každý po jednom (1) 
kvalifikačním místu.  
 
Stane-li se, že se sportovec umístí na prvním či druhém místě  
ve více medailových disciplínách, které jsou na programu Paříž 
2024, stejně pro svůj NPV získává pouze jedno (1) kvalifikační 
místo. 
 
Sportovci, kteří získali kvalifikační místo na MS v maratónu 2023 
nebo MS 2023, nemohou díky této metodě přidělování míst získat 
další slot pro své NPV a platí to i obráceně. 
 
V případě, že se tento šampionát neuskuteční, nebo  
je prostřednictvím této metody přiděleno méně míst, než je  
k dispozici v rámci kvóty, WPA přidělí zbývající místa 
prostřednictvím metody High Performance Allocation Method (viz 
níže). 

180 mužů 
146 žen 

Příděl 
kvalifikačních 
míst na základě 
vysoce 
výkonných 
standardů 

WPA do 1. října 2023 oznámí limity vysoce výkonných standardů 
(tzv. „HPS“). Sportovci, kteří získají tyto limity v soutěžích uznaných 
WPA mezi 1. říjnem 2022 a 16. červnem 2024, ale ještě nezískali 
kvalifikační místo pro svůj příslušný NPV prostřednictvím výše 
uvedených metod, tak u těchto sportovců bude zvažováno 
přidělení kvalifikačních míst na základě metody High Performance 
Allocation. 
 
HPS jsou uznávány pouze u sportovců, kteří byli držiteli platné 
licence WPA v době, kdy dosáhli HPS a měli status mezinárodní 
sportovní klasifikace "Review", "Review with a Fixed Date" nebo 
"Confirmed“ a to před 16. červnem 2024. 
 
Pokud HPS výkonů dosáhne víc sportovců, než kolik je celkový 
počet dostupných kvalifikačních slotů, pak budou kvalifikační sloty 
přiděleny následujícím způsobem: 
 
Přidělení slotů u mužů*: A x (B ÷ C)  
Přidělení slotů u žen*: A x (B ÷ C)  
 
přičemž 
A = celkový počet sportovců**, kteří splnili limit „Vysoce výkonný 
standard“ za pohlaví a za NPV 
B = celkový počet dostupných kvalifikačních míst pro dané pohlaví 
C = celkový počet sportovců**, kteří splnili limit „Vysoce výkonný 
standard“ za pohlaví za všechny NPV 
 
*World Para Athletics si vyhrazuje právo vypočítaný výsledek 
zaokrouhlit směrem nahoru i dolu v zájmu získání požadovaného 
počtu přidělovaných kvalifikačních slotů podle pohlaví. 

 
 
27 mužů 
 
30 žen 
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** Do výpočtu podle VVS se budou započítávat jen sportovci, kteří 
nezískali místo dle některé z výše uvedených metod 
 
V případě, že bude dostupných víc kvalifikačních míst než počet 
způsobilých sportovců, kteří dosáhli HPS, budou zbylá kvalifikační 
místa rozdělena prostřednictvím pozvánek od Bipartitní komise.  

Příděl 
kvalifikačních 
míst Bipartitní 
komisí 

Bipartitní komise IPC a World Para Athletics bude zvažovat pět (5) 
způsobilých sportovců mužů a pět (5) způsobilých sportovkyň žen 
pro přidělení kvalifikačního místa. Některá nebo všechna místa 
mohou být použita k zachování udržitelnosti určitých medailových 
disciplín. 
 
Aby mohl být sportovec zvážen k získání pozvánky od Bipartitní 
komise, musí NPV písemně zaslat oficiální žádost na World Para 
Athletics do 2. června 2024. 

5 mužů  
5 žen 
 

Celkem 
584 mužů 
485 žen 

 

PŘÍDĚLENÍ MÍST DO ŠTAFET 
Maximálně šestnáct (16) NPV bude moci přihlásit maximálně jeden (1) tým do disciplíny univerzální 
štafeta. 
 
Nejlepší čtyři (4) umístěné NPV v disciplíně Univerzální štafeta z Mistrovství světa v atletice 2023 
získají jedno (1) týmové místo. 
 
Nejlepší čtyři (4) umístěné NPV v disciplíně Univerzální štafeta z Mistrovství světa v atletice 2024 
získají jedno (1) týmové místo. V případě, že některý z těchto čtyř (4) nejlepších NPV již získal nárok  
na jednu (1) týmovou přihlášku, může NPV s dalším nejlepším výkonem získat jedno kvalifikační místo 
do štafety. 
 
WPA vytvoří žebříček za období od 1. října 2022 do 16. června 2024 u medailové disciplíny 
Univerzální štafeta. Na konci daného období získá osm (8) nejvýše postavených NPV v žebříčku (ještě 
nekvalifikovaných) jedno (1) štafetové místo.  
 
U medailové disciplíny Univerzální štafeta nebudou přiděleny žádné další kvalifikační místa. Ve všech 
štafetách musí být sportovci již kvalifikovaní v individuálních disciplínách. Složení týmu bude na 
základě příslušných pravidel WPA. 

 

Kvalifikační harmonogram pro atletiku Paříž 2024 

1. října 2022 WPA zveřejňuje minimální kvalifikační standardy “MES“ na LPH Paříž 2024. 

1. října 2022 Začíná období, během kterého mohou sportovci dosahovat minimálních 
kvalifikačních standardů „MES“ a výkonů, které se započítávají  
do kategorie „Vysoce výkonných standardů“ „HPS“. 

1. října 2022 Začíná období, během kterého mohou týmy dosahovat výsledků 
započítávaných do světového kvalifikačního žebříčku univerzálních štafet. 

bude upřesněno Mistrovství světa v maratonu 2023 

8. – 17. července 2023 Mistrovství světa v atletice 2023 - Paříž, Francie 

7. srpna 2023 WPA písemně informuje NPV o tom, kolik obdrželi přímých kvalifikačních 
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míst v souvislosti s výsledky na Mistrovství světa v atletice 2023  
a Mistrovství světa v maratonu 2023. 

21. srpna 2023 NPV písemně potvrdí na WPA využití kvalifikačních míst přidělených na 
základě výsledků svých sportovců na Mistrovství světa v atletice 2023  
a Mistrovství světa v maratonu 2023. 

1. října 2023 WPA zveřejní Vysoce výkonné standardy (High Performace Standard – 
HPS) pro Paralympijské hry Paříž 2024. 

bude upřesněno Mistrovství světa v atletice 2024  

bude upřesněno WPA písemně informuje NPV o tom, kolik obdrželi přímých kvalifikačních 
míst v souvislosti s výsledky na Mistrovství světa v atletice 2024. 

bude upřesněno NPV písemně potvrdí na WPA využití kvalifikačních míst přidělených  
na základě výsledků svých sportovců na Mistrovství světa v atletice 2024. 

3. květen 2024 Zahájení procesu podávání žádostí na příděl kvalifikačních míst  
od Bipartitní komise. 

bude upřesněno Termín, do kterého Organizační výbor paralympiády Paříž 2024 přijímá 
žádosti o akreditace od NPV (Accreditation Long List). 

2. června 2024 Termín, do kterého musí NPV na adresu World Para Athletics zaslat žádosti 
o kvalifikační místo od Bipartitní komise. 

16. června 2024 Končí období, během kterého mohli sportovci dosahovat výkonů,  
na jejichž základě pak může být NPV přidělena kvóta v rámci metody 
Vysoce výkonných standardů (High Performances).   

16. června 2024 Konec období, kdy mohly týmy dosáhnout výsledků směrem k umístění  
v univerzálním kvalifikačním žebříčku štafet. 

28. června 2024 World Para Athletics písemně informuje NPV o přídělu kvalifikačních míst 
v rámci metody Vysoce výkonných standardů (High Performances). 

28. června 2024 World Para Athletics písemně informuje NPV o přídělu kvalifikačních míst 
od Bipartitní komise. 

12. července 2024 NPV písemně potvrdí na adresu World Para Athletics využití kvalifikačních 
míst přidělených na základě metody Vysoce výkonných standardů (High 
Performance). 

12. července 2024 NPV písemně potvrdí přijetí kvalifikačních míst přidělených Bipartitní 
komisí.  

16. července 2024 World Para Athletics písemně potvrdí přerozdělení všech nevyužitých 
kvalifikačních míst.  

4. srpna 2024 Končí období, ve kterém mohli sportovci plnit minimální kvalifikační 
standardy „MES“ pro start na LPH Paříž 2024.  

5. srpna 2024 Termín, do kterého Organizační výbor přijímá sportovní přihlášky od NPV. 
 
  

HARMONOGRAM PRO POTVRZENÍ VYUŽITÍ KVALIFIKAČNÍCH MÍST PRO ATLETIKU 

PROCES POTVRZOVÁNÍ PŘIDĚLENÝCH SLOTŮ 
Do termínů uvedených v tomto manuálu musí příslušné NPV písemně potvrdit (e-mail nebo fax)  
na adresu World Para Athletics počet kvalifikačních míst, které využijí pro nasazení svých sportovců. 
NPV, které do tohoto dne neodpoví, o svůj kvalifikační příděl přijde a WPA tato nevyužitá místa dále 
přerozdělí prostřednictvím metody Vysoce výkonných standardů (HPS - High Performance Allocation) 
do 28. června 2024: 
 

- Přidělování z Mistrovství světa v maratonu 2023 
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- Přidělení z Mistrovství světa 2023  
- Přidělení z Mistrovství světa 2024  

 
Do 12. července 2024 musí každý NPV písemně potvrdit WPA počet kvalifikačních míst, která využijí. 
NPV, které do tohoto data neodpoví o své sloty přijdou a WPA je může znovu přerozdělit. 
 
Do 16. července 2024 WPA písemně potvrdí přerozdělení nevyužitých kvalifikačních míst. 
 
Počínaje tímto datem (16. červenec 2024) je oficiálně deklarováno, že příslušné NPV využijí přidělené 
sloty pro paralympijské hry v Paříži 2024. Každý NPV, který nevyužije přidělené sloty, může být 
vystaven sankcím ze strany IPC. 

PŘEROZDĚLENÍ NEVYUŽITÝCH KVALIFIKAČNÍCH MÍST 

Po 12. červenci budou všechna kvalifikační místa, která NPV nevyužije, přerozdělena podle 
rozhodnutí Bipartitní komise.  

 

MEZINÁRODNÍ FEDERACE 

World Para Athletics 
Adenauerallee 212-214 
53113 Bonn 
Germany    

Fax:       + 49 228 2097 209 
E-mail:  info@worldparaathletics.org 

 
 


