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LUKOSTŘELBA 
 

PARALYMPIÁDA PAŘÍŽ 2024 
Medailové disciplíny 

Muži Ženy Smíšené disciplíny Celkem 

3 3 3 9 

Kladkový luk jednotlivců 
– W1 

Kladkový luk 
jednotlivců – W1 

Kladkový luk týmy W1  

Kladkový luk jednotlivců 
– Open 

Kladkový luk 
jednotlivců – Open 

Kladkový luk týmy  

Reflexní luk jednotlivců – 
Open 

Reflexní luk 
jednotlivců – Open 

Reflexní luk týmy  

Kvóta na počet 
sportovců 

Muži 75 

Ženy 65 

Celkem 140 

Příděl kvalifikačních 
kvót 
 

Kvalifikační kvóta se přiděluje národnímu paralympijskému výboru (dále jen 
NPV), nikoliv konkrétnímu sportovci. 
 
V případě přídělu od Bipartitní komise se kvalifikační místo přiděluje konkrétnímu 
sportovci, nikoliv jeho NPV. 

Maximální možná 
kvóta pro každý 
NPV 

NPV mohou získat maximálně dvě (2) místa pro jednotlivé medailové disciplíny. 
Maximálně šest (6) míst pro muže a šest (6) míst pro ženy. 

Způsobilost 
sportovců k účasti 
na paralympiádě 

NPV smí nominovat na Hry jen sportovce, kteří splňují následující požadavky: 
• Jsou mezinárodně oklasifikováni se statutem „Confirmed“ (potvrzená 

klasifikace) nebo „Review with a fixed Review date“ (opakovaná 
klasifikace po konkrétním datu) s datem po 31. prosinci 2024; 

• Dosáhli alespoň jednoho minimálního kvalifikačního standardu (MQS) 
pro svoji příslušnou sportovní třídu mezi 1. červencem 2023 a 1. 
červencem 2024 

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 
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Maximální možná 
přihláška za NPV 

NPV může přihlásit maximálně dva (2) způsobilé sportovce v individuální 
medailové 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, za předpokladu, že mají 
zastoupené sportovce obou pohlaví. Členové týmu jsou vybráni ze sportovců, 
kteří závodí v individuálních disciplínách. V zásadě se vybere žebříčkově nejvýše 
postavený lukostřelec a lukostřelkyně, ale složení týmu lze po kvalifikačním kole 
změnit. 

 
KVALIFIKAČNÍ PRAVIDLA 

Kvalifikační místa budou přidělena na základě následujícího matrixu: 
 Muži Ženy 

Celkem Kladkový 
luk W1 

Kladkový 
luk 

Reflexní 
luk 

Kladkový 
luk W1 

Kladkový 
luk 

Reflexní 
luk 

Mistrovství světa 
2023 – mix týmy 4 4 4 4 4 4 24 

Mistrovství světa 
2023 – jednotlivci 2 16 14 2 12 8 54 

Asijská kvalifikace 
2023 1 2 2 1 2 2 10 

Americká 
kvalifikace 2023 1 2 2 1 2 2 10 

Evropská 
kvalifikace 2023 1 2 2 1 2 2 10 

Afrika/Oceánie 
kvalifikace 2023 1 1 1 1 1 1 6 

Světový kvalifik. 
turnaj 2024 2 2 2 2 2 2 12 

Hostitelská země 1 1 1 1 1 1 6 

Bipartita 0 2 2 0 2 2 8 

Celkem 13 32 30 13 28 24 140 

Metoda Kvalifikace Celkem 
Příděl 
kvalifikačních míst 
pro smíšené týmy 
z Mistrovství světa 
2023 

Nejlepší čtyři (4) umístěné smíšené týmy v každé medailové 
disciplíně získají pro své NPV jedno (1) kvalifikační místo pro muže a 
jedno (1) kvalifikační místo pro ženu.  

12 mužů 
12 žen 
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Individuální příděl 
kvalifikačních míst 
z MS 2023 

Nejvýše umístěný sportovec v každé individuální medailové 
disciplíně získá pro svůj NPV jedno (1) kvalifikační místo až do 
naplnění maximální kvóty podle následujícího: 

Kladkový luk jednotlivců, muži – W1      2 
Kladkový luk jednotlivců, muži – Open 16 
Reflexní luk jednotlivců, muži 14 
Kladkový luk jednotlivců, ženy – W1          2 
Kladkový luk jednotlivců, ženy – Open            12 
Reflexní luk jednotlivců, ženy 8 

 

32 mužů 
22 žen 
 
  
 
 
 

Přidělení míst na 
základě 
kontinentálních 
kvalifikačních 
turnajů 2023/2024 
(CQT) 

Sportovci z NPV mimo definovanou kontinentální oblast nesmí 
soutěžit v CQT. Nejvýše umístění sportovci v každé individuální 
medailové disciplíně v každém ze čtyř CQT získají pro svůj NPV jedno 
(1) kvalifikační místo a na základě následujícího klíče: 

 Muži Ženy 
 Ind 

W1 
Ind. 
Kladkový 
Open 

Ind. 
Reflex 

Ind. 
W1 

Ind. 
Kladkový 
Open 

Ind. 
Reflex 

Asijská 
kvalifikace 
2023 

1 2 2 1 2 2 

Americká 
kvalifikace 
2023 

1 2 2 1 2 2 

Evropská 
kvalifikace 
2023 

1 2 2 1 2 2 

Afrika/Oceá
nie 
kvalifikace 
2024 

1 1 1 1 1 1 

 
NPV, které již získaly sloty na mistrovství světa 2023, mohou získat 
další sloty na svém CQT až do výše maximální kvóty na základě výše 
uvedené tabulky Maximální možná kvóta pro každý NPV. 

18 mužů 
18 žen 
 

Příděl míst dle 
světového 
kvalifikačního 
turnaje 2024 

Dva (2) nejvýše umístění sportovci v každé individuální medailové 
disciplíně získá každý z nich jedno (1) 
kvalifikační místo pro své NPV. NPV může získat maximálně jeden (1) 
kvalifikační slot v každé medailové disciplíně ze Světového 
kvalifikačního turnaje, a to až do výše maximální kvóty na NPV. 

6 mužů 
6 žen 

Hostitelská země Hostitelská země přímo kvalifikuje jednoho (1) sportovce, do výše 
maximální kvóty, do každé individuální medailové disciplíny, do které 
přihlásí alespoň jednoho (1) sportovce na Mistrovství světa  
v lukostřelbě v roce 2023. 
Každá nevyužitá hostitelská kvóta bude přidělena prostřednictvím 
bipartity. 

3 muži 
3 ženy 
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Příděl 
kvalifikačních míst 
Bipartitní komisí 

Bipartitní komise přidělí kvalifikační místa dle následujícího klíče: 
Kladkový luk jednotlivců, muži – W1      0 
Kladkový luk jednotlivců, muži – Open 2 
Reflexní luk jednotlivců, muži 2 
Kladkový luk jednotlivců, ženy – W1          0 
Kladkový luk jednotlivců, ženy – Open            2 
Reflexní luk jednotlivců, ženy 2 

 
Aby mohl být sportovec zvážen k získání pozvánky od Bipartitní 
komise, musí NPV písemně zaslat oficiální žádost na World Archery 
(WA) – datum bude upřesněno. 

4 muži 
4 ženy 
 
 
 
 
 
 
 

CELKEM 75 mužů 
65 žen 

 
Kvalifikační harmonogram pro lukostřelbu Paříž 2024 
1. července 2023 Začíná období, během kterého mohou sportovci plnit minimální kvalifikační 

limity (MQS).   
13. - 23. červenec 2023 Mistrovství světa v lukostřelbě 2023 – Plzeň, Česká republika 
10. - 20. srpna 2023 Mistrovství Evropy v lukostřelbě 2023 - Rotterdam, Nizozemí 
17. – 26. listopad 2023 Mistrovství Ameriky v lukostřelbě – Santiago, Chile 
19. – 28. listopad 2023 Mistrovství Asie v lukostřelbě – Bangkok, Thajsko 
Bude upřesněno 2024 Kvalifikační turnaj Afrika/Oceánie – Dubaj, SAE 
Bude upřesněno 2024 World Archery písemně informuje NPV o tom, kolik obdrželi přímých 

kvalifikačních míst v souvislosti s výsledky na Mistrovství světa v lukostřelbě 
2023 a kontinentálními kvalifikačními turnaji. 

Bude upřesněno 2024 Zahájení procesu podávání žádostí na příděl kvalifikačních míst  
od Bipartitní komise. 

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

Bude upřesněno 2024 
 

NPV písemně potvrdí na WA využití kvalifikačních míst přidělených  
na základě výsledků svých sportovců na Mistrovství světa 2023 a 
Kontinentálních kvalifikačních turnajů. 

Bude upřesněno 2024 Termín, do kterého musí NPV na adresu WA zaslat žádosti o kvalifikační 
místo od Bipartitní komise 

Bude upřesněné 2024 Světový kvalifikační turnaj – Dubaj, SAE 

1. července 2024 Konec období, během kterého mohli sportovci plnit minimální kvalifikační 
limity (MQS) 

Bude upřesněno 2024 World Archery písemně informuje o tom, jak byla rozdělena místa obdržená 
na Světovém kvalifikačním turnaji. 
World Archery písemně informuje o tom, jakým způsobem byly rozdány 
místa od Bipartitní komise.  

Bude upřesněno 2024 
 

NPV písemně informují na adresu World Archery použití přidělených 
kvalifikačních míst.  

Bude upřesněno 2024 World Archery písemně potvrzuje na adresu NPV přerozdělení všech 
nevyužitých kvalifikačních míst.     

5. srpen 2024 Termín, do kterého Organizační výbor přijímá sportovní přihlášky od NPV. 
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HARMONOGRAM PRO POTVRZENÍ VYUŽITÍ KVALIFIKAČNÍCH MÍST PRO LUKOSTŘELBU 
Datum bude upřesněn 2024 
Každý národní paralympijský výbor musí písemně na adresu World Archery potvrdit počet 
kvalifikačních míst, která využije pro nasazení svých sportovců. NPV, který do tohoto dne neodpoví, o 
svůj kvalifikační příděl přijdou, a World Archery je oprávněna tato nevyužitá místa dále přerozdělit.  
TBD 2024 
World Archery písemně informuje o tom, jak přerozdělí všechna nevyužitá kvalifikační místa.  
TBD 2024 
Počínaje tímto datem 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 PRO LUKOSTŘELBU 
Všechna kvalifikační místa vybojovaná na Mistrovství světa 2023, dále v jedné ze čtyř regionálních 
kvalifikací, nebo na Světovém kvalifikačním turnaji 2024, která národní paralympijské výbory nevyužijí, 
se přerozdělí nejvýše postavenému sportovci, který se dosud jinak nekvalifikoval, v příslušné 
medailové disciplíně dle světového žebříčku, který bude zveřejněn k ______2024. 

 
MEZINÁRODNÍ FEDERACE  
World Archery 
Maison du Sport International 
Avenue de Rhodaine 54 
1007 Lausanne 
Switzerland   
E-mail:  info@archery.org 
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