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CYKLISTIKA 
 

PARALYMPIÁDA PAŘÍŽ 2024 
Medailové disciplíny 

Muži Ženy Smíšené disciplíny Celkem 

29 20 2 51 

Kvóta na počet 
sportovců 

Muži 140 

Ženy 80 

Celkem 220 

Příděl kvalifikačních 
kvót 

Kvalifikační kvóta se přiděluje národnímu paralympijskému výboru (dále jen NPV), 
nikoliv konkrétnímu sportovci.  
 
V případě přídělu prostřednictvím rozhodnutí Bipartitní komise se kvalifikační 
místo přiděluje konkrétnímu sportovci, nikoliv jeho NPV.  
 
UCI tzv „ring-fenced system“ (ochranný výběrový systém) pro některé nebo 
všechny kvalifikační místa, která přidělí NPV, a to z důvodu ochrany 
životaschopnosti některých medailových disciplín. NPV bude povinen potvrdit 
účast kvalifikovaného a způsobilého sportovce v dané sportovní třídě, aby si 
zachoval příslušný kvalifikační slot. 

Maximální možná 
kvóta pro každý 
NPV  

NPV může být přiděleno maximálně třináct (13) mužských a sedm (7) ženských 
kvalifikačních míst, maximálně možná přidělená kvóta pro NPV je dvacet (20) 
sportovců, přičemž tandem se počítá jako jeden (1) sportovec. Výjimky mohou být 
uděleny na základě pozvání Bipartitní komise. 

Způsobilost 
sportovců k účasti 
na paralympiádě 

NPV smí nominovat na Hry jen sportovce (včetně pilotů tandemu), kteří splňují 
následující požadavky: 

• Jsou držiteli licence Mezinárodního svazu cyklistiky (dále jen UCI), přičemž 
tuto licenci jim vydává jejich národní cyklistický svaz; 

• Je jim alespoň 14 let nebo tohoto věku dosáhnou do 31. prosince 2024; 
• V období od 1. ledna 2022 do 15. července 2024 se zúčastnil alespoň 

jednoho závodu UCI Para-Cycling; 
• Jsou mezinárodně oklasifikováni se statutem „Review“ s datem po 31. 

prosinci 2024 (opakovaná klasifikace) nebo „Confirmed“ (potvrzená 
klasifikace). (netýká se tandem pilotů) 

Maximální možná 
přihláška za NPV  

NPV smí přihlásit do každé disciplíny jednotlivců maximálně 3 závodníky.  
 
NPV smí do každé disciplíny v silničním závodu konané pro sloučené kategorie 
přihlásit maximálně 5 sportovců, přičemž z jediné sportovní kategorie může 
přihlásit maximálně 3 sportovce.  
 
Každý sportovec se musí zúčastnit minimálně dvou (2) medailových disciplín 
(individuálních nebo týmových). 
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NPV smí přihlásit do závodu týmů maximálně jeden (1) tým. 

ZÁSADY KVALIFIKAČNÍHO SYSTÉMU PRO CYKLISTIKU 
Kvalifikační místa budou předělována dle níže uvedeného pořadí 
Metoda Kvalifikace Celkem 
Příděl dle žebříčku 
národů UCI Para-
Cycling 2022 

Nejvýše umístěné NPV v žebříčku národů UCI Para-cycling 
mužů a žen (silnice a dráha) uzavřených k 31. prosinci 
2022, získají jedno (1) kvalifikační místo až do maxima 
regionálních kvót takto: 
 

Region   Muži Ženy 
Evropa 23 14 
Amerika 10 5 
Asie 7 4 
Oceánie 3 2 
Afrika 4 3 
CELKEM 47 28 

 
Aby mohly NPV získat kvóty touto metodou, musí mít 
účast alespoň jednoho (1) sportovce za každou určenou 
disciplínu daného pohlaví alespoň v jednom (1) 
následujícím závodě: 
 

• MS na dráze 2023 
• MS na silnici 2023 
• Jakýkoliv silniční světový pohár 2023, 2024 před 

datem 30. června 2024 
• MS na dráze 2024 

 
Nerozdělená kvalifikační místa se přidělí dle souhrnného 
paralympijského žebříčku národů UCI Para-Cycling 
2023/2024.  
Totéž platí pro kvalifikační místa, která nemohla být 
potvrzena z důvodu neúčasti sportovce na jednom (1)  
z výše uvedených závodů. 

47 mužů 
28 žen 

Příděl dle 
kombinovaného 
paralympijského 
žebříčku národů 
2024   

Pro přidělení všech zbývajících míst s výjimkou pěti (5) 
mužských a pěti (5) ženských bipartitních míst bude použit 
kombinovaný (silniční a dráhový) žebříček UCI Paralympic 
Ranking 2024. Do paralympijského žebříčku UCI pro rok 
2024 bude zahrnuto mistrovství světa v silniční cyklistice 
2023, mistrovství světa v dráhové cyklistice 2023 a 2024, 
světové poháry v silniční cyklistice 2023 a 2024, které  
se uskuteční před 30. červnem 2024. Na každé z výše 
uvedených soutěží budou bodovat maximálně tři (3) 

88 mužů 
47 žen 
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sportovci z každé země v každé sportovní třídě. 
 
Koeficient použitý k výpočtu mužských kvalifikačních míst, 
které budou rozděleny prostřednictvím Paralympijského 
žebříčku 2024, bude určen připsáním žebříčkových bodů 
všech NPV figurujících na žebříčku UCI Para-Cycling 
k datu 30. červen 2024 a následně bude vydělen počtem 
všech dostupných mužských kvalifikačních míst. 
Koeficientem se pak vydělí nasbírané žebříčkové body 
každé země zvlášť, a tak bude získán příděl pro každý NPV, 
přičemž maximálně to může být třináct (13) mužských 
kvalifikačních míst na NPV.  
 
Koeficient použitý k výpočtu ženských kvalifikačních míst, 
které budou rozděleny prostřednictvím Paralympijského 
žebříčku 2024, bude určen připsáním žebříčkových bodů 
všech NPV figurujících na žebříčku UCI Para-Cycling 
k datu 30. červen 2024 a následně bude vydělen počtem 
všech dostupných ženských kvalifikačních míst. 
Koeficientem se pak vydělí nasbírané žebříčkové body 
každé země zvlášť, a tak bude získán příděl pro každý NPV, 
přičemž maximálně to může být sedm (7) ženských 
kvalifikačních míst na NPV.  
 
UCI Para-Cycling si vyhrazuje právo výše uvedený 
koeficient mírně upravit za účelem dosažení zamýšleného 
počtu mužských a ženských kvalifikačních míst. Ve většině 
případů se přidělená kvóta bude zaokrouhlovat směrem 
nahoru na celé číslo. Nicméně podle uvážení UCI Para-
Cycling se příděly končící na 0,4 nebo méně mohou 
zaokrouhlovat směrem dolů. 

Příděl 
kvalifikačních míst 
Bipartitní komisí 

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 UCI do 1. července 2024. 

5 mužů 
5 žen 
 

CELKEM 140 mužů 
80 žen  

 
Kvalifikační harmonogram pro CYKLISTIKU Paříž 2024 
1. ledna 2022 Pro sportovce začíná kvalifikační období k dosažení výkonů, které  

se zapisují do žebříčku národů UCI Para-Cycling. 
31. prosinec 2022 Konec období, během kterého mohli sportovci dosáhnout výkonů, které  

se zapisují do žebříčku národů UCI Para-Cycling. 
1. ledna 2023 Začíná období k dosažení výkonů k zápisu do paralympijského žebříčku UCI 

pro rok 2024. 
Bude upřesněno, 
2024  

Termín, do kterého Organizační výbor paralympiády Paříž 2024 přijímá 
žádosti o akreditace od NPV (Accreditation Long List). 
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7. června 2024  Zahájení procedury pro podávání žádostí na příděl kvalifikačních míst  
od Bipartitní komise. 

30. června 2024 Konec období, během kterého mohli závodníci dosahovat výkonů, které  
se zapisují do souhrnného světového paralympijského žebříčku jednotlivců 
UCI Para-Cycling. 

1.července 2024 UCI písemně oznámí NPV počet přidělených kvalifikačních míst  
a chráněných (ring-fenced) pozic z obou žebříčků.   

1. července 2024 Termín, do kterého musí UCI obdržet od NPV žádosti na přidělení 
kvalifikačních míst od Bipartitní komise.  

5. července 2024 NPV písemně potvrdí UCI počet využití kvalifikačních míst a chráněných 
míst. 

10. července 2024 UCI písemně informuje NPV o přidělení bipartitních míst a dále o tom, jak 
přerozdělí nevyužitá kvalifikační místa.   

5. srpna 2024 Termín, do kterého Organizační výbor přijímá sportovní přihlášky od NPV. 
 
HARMONOGRAM PRO POTVRZENÍ VYUŽITÍ KVALIFIKAČNÍCH MÍST PRO CYKLISTIKU 
Do 5. července 
2024 

Každý NPV musí písemně (akceptován je jen e-mail) na adresu UCI potvrdit 
počet kvalifikačních míst, která využijí pro nasazení svých sportovců. NPV, 
které do tohoto dne neodpoví, o svůj kvalifikační příděl přijdou, a UCI  
je oprávněn tato nevyužitá místa dále přerozdělit.  

Do 10. července 
2024 

UCI písemně informuje o tom, jak přerozdělí všechna nevyužitá kvalifikační 
místa.  

Do 10. července 
2024 

Počínaje tímto dnem oficiálně platí, že příslušné NPV využijí přidělená 
kvalifikační místa, která dostaly pro svou účast na paralympijských hrách  
v Paříži 2024. Na NPV, který nevyužije, byť jen část přidělené kvalifikační 
kvóty, smí IPC a UCI uvalit sankce.   

 
PŘEROZDĚLENÍ NEVYUŽITÝCH KVALIFIKAČNÍCH MÍST 
Všechna kvalifikační místa, která NPV nevyužije, budou přerozdělena podle rozhodnutí Bipartitní 
komise. 

 
MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ FEDERACE  
Union Cycliste Internationale (UCI) 
Gilles Peruzzi 
Šéf UCI Para-Cycling 
Allée Ferdi Kubler 12 
1860 Aigle, Switzerland   

Telefon: + 41 24 468 58 11 
E-mail:  track-para@uci.ch 
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PARALYMPIÁDA V PAŘÍŽI 2024 - Seznam medailových disciplín v dráhové a silniční cyklistice 

DRÁHA - disciplíny 

Muži  Ženy  Smíšené disciplíny  

C 1-2-3 kilometr* C 1-2-3 500 m* C 1-5 team sprint 

C 4-5 kilometr* C 4-5 500 m* 

C 1 stíhací závod C 1-2-3 stíhací závod 

C 2 stíhací závod C 4 stíhací závod  

C 3 stíhací závod C 5 stíhací závod 

C 4 stíhací závod B kilometr 

C 5 stíhací závod B stíhací závod 

B kilometr 

B stíhací závod 

SILNICE - disciplíny 

Silniční závod 

Muži  Ženy  Smíšené disciplíny  

H 1-2 silniční závod H 1-2-3-4 silniční závod H 1-5 teamová štafeta 

H 3 silniční závod H 5 silniční závod 

H 4 silniční závod C 1-2-3 silniční závod 

H 5 silniční závod C 4-5 silniční závod 

C 1-2-3 silniční závod B silniční závod 

C 4-5 silniční závod T 1-2 silniční závod 

B silniční závod 

T 1-2 silniční závod 

časovka 

H 1 časovka H 1-2-3 časovka*  

H 2 časovka H 4-5 časovka* 

H 3 časovka C 1-2-3 časovka* 

H 4 časovka C 4 časovka 

H 5 časovka C 5 časovka 

C 1 časovka B časovka 

C 2 časovka T 1-2 časovka* 

C 3 časovka 

C 4 časovka 

C 5 časovka 

B časovka 

T 1-2 časovka* 
* zde bude použit přepočet (factored event, pravidlo 16.01.005) 
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