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TRIATLON 
 

PARALYMPIÁDA PAŘÍŽ 2024 
Medailové disciplíny 

Muži Ženy Smíšené Celkem 

6 5 0 11 

Individuální PTWC 
Individuální PTS2 
Individuální PTS3 
Individuální PTS4 
Individuální PTS5 
Individuální PTVI 

Individuální PTWC 
Individuální PTS2 
Individuální PTS4 
Individuální PTS5 
Individuální PTVI 

  

Kvóta na počet sportovců 

Muži Ženy Bez rozdílu pohlaví Celkem 

54 50 16 120 

Příděl kvalifikačních 
kvót 

Kvalifikační kvóta se přiděluje národnímu paralympijskému výboru (dále jen 
NPV), nikoliv konkrétnímu sportovci. Při udělení míst od Bipartitní komise je 
toto místo uděleno konkrétnímu sportovci, nikoliv jednotlivým NPV. 

Maximální možná 
kvóta pro každý NPV 

NPV smí dostat maximálně dvě (2) kvalifikační kvóty v každé medailové 
disciplíně s výjimkou v ženské kategorii PTS4, kde NPV smí dostat maximálně tři 
(3) kvalifikační kvóty. Výjimky mohou být udělány metodou přidělování míst od 
Bipartitní komise. 

Způsobilost sportovců 
k účasti na 
paralympiádě 

NPV smí nominovat na Hry jen sportovce, kteří splňují následující požadavky: 
• Jsou zařazeni do paralympijského kvalifikačního žebříčku World 

Triathlon Paralympic Qualification Ranking k datu 1. červenec 2024  
• Jsou mezinárodně oklasifikováni se statutem „Confirmed“ 

(potvrzená klasifikace) nebo „Review with Fixed Date“ (opakovaná 
klasifikace s pevným datem) po 31. prosinci 2024, nebo později.  

Maximální možná 
přihláška za NPV 

Každá přihláška musí být provedena v medailové disciplíně, pro kterou bylo 
kvalifikační místo získáno. 
Pro všechny medailové disciplíny kromě ženské disciplíny PTS4: 
NPV může do každé medailové disciplíny přihlásit maximálně dva (2) způsobilé 
sportovce. Výjimky mohou být uděleny prostřednictvím pozvánky od bipartitní 
komise. 
Pro medailovou disciplínu PTS4 ženy: 
NPV může přihlásit maximálně dvě (2) ženy ze sportovní třídy PTS4 a jednu ženu 
(1) ze sportovní třídy PTS3. Výjimky mohou být uděleny prostřednictvím  
Bipartititní komise.  

 
 

ZÁSADY KVALIFIKAČNÍHO SYSTÉMU PRO TRIATLON 
V souladu s předpisy World Triathlon mají sportovci v určitých sportovních třídách možnost získat 
kvalifikační kvótu v medailové disciplíně v jiné sportovní třídě. Za tímto účelem World Triathlon vytvořil 
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paralympijský kvalifikační žebříček. Tyto společné žebříčky budou strukturovány následovně: 
 

• Muži PTWC: zahrnují obě sportovní třídy PTWC1 a PTWC2; 
• Muži PTS2: zahrnuje pouze sportovní třídu PTS2; 
• Muži PTS3: zahrnuje pouze sportovní třídu PTS3; 
• Muži PTS4: zahrnuje pouze sportovní třídu PTS4; 
• Muži PTS5: zahrnuje pouze sportovní třídu PTS5; 
• Muži PTVI: zahrnují sportovní třídy PTVI1, PTVI2 a PTVI3;  
• Ženy PTWC: zahrnují obě sportovní třídy PTWC1 a PTWC2; 
• Ženy PTS2: zahrnuje pouze sportovní třídu PTS2; 
• Ženy PTS4: zahrnují obě sportovní třídy PTS4 a PTS3; 
• Ženy PTS5 zahrnuje pouze sportovní třídu PTS5; 
• Ženy PTVI zahrnují sportovní třídy PTVI1, PTVI2 a PTVI3; 

 
Přidělení kvalifikačních kvót je uvedeno v následující tabulce: 

 Paralympijský žebříček Kvóty z 
žebříčku 

Bipartita CELKEM 
PTWC PTS2 PTS3 PTS4 PTS5 PTVI 

Muži 9 9 9 9 9 9 54 16 120 Ženy 9 9 - 14 9 9 50 
 

Metoda Kvalifikace Celkem 
Příděl dle 
paralympijského 
světového 
žebříčku World 
Triathlon 
 
 
 
 
 
 

Pro všechny medailové disciplíny s výjimkou ženské PTS4 
platí: 

Devět (9) nejvýše umístěných sportovců v každé 
medailové disciplíně na paralympijském žebříčku k 1. 
červenci 2024 získá každý jedno (1) kvalifikační místo pro 
svůj NPV, a to do maxima dvou (2) míst pro NPV.  

 
Pro medailovou disciplínu žen PTS4: 

Devět (9) nejvýše umístěných sportovkyň v medailové 
disciplíně PTS4 na paralympijském žebříčku k 1. červenci 
2024 získá každá jedno (1) kvalifikační místo pro svůj 
NPV do maxima dvou (2) míst pro NPV.  
 
Pět (5) nejvýše umístěných sportovkyň v medailové 
disciplíně PTS3 na paralympijském žebříčku k 1. červenci 
2024 získá každá jedno (1) kvalifikační místo pro svůj 
NPV do maxima jednoho (1) místa pro NPV.  

 
Pokud se v určité disciplíně nedají všechny kvóty přidělit, 
zbývající místa budou rozdělena Bipartitní komisí. 

 54 mužů 
 50 žen 
 
 
 
 
 
 
 

Příděl od 
Bipartitní komise 

IPC a World Triathlon (WT) vyberou šestnáct (16) 
způsobilých sportovců k získání kvalifikační kvóty od 
Bipartitní komise. 
 
Pokud pořadatelská země nezíská výše uvedenou metodou 
v jakékoliv disciplíně alespoň jedno (1) mužské a jedno (1) 
ženské kvalifikační místo, bude jí nabídnuta Bipartitní 

16 míst 
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metodou kvóta za účelem zastoupení obou pohlaví. 
 
Aby mohl sportovec na kvalifikační místo od Bipartitní 
komise dosáhnout, musí NPV zaslat oficiální písemnou 
žádost na World Triathlon do 3. července 2024. 

CELKEM  120 
 
Kvalifikační harmonogram pro triatlon Paříž 2024 
1. července 2023 Začíná období, ve kterém sportovci dosahují výkony, které se zaznamenávají do 

mužského a ženského paralympijského kvalifikačního žebříčku World Triathlon. 
WT může výjimečně zahrnovat výsledky kontinentálních mistrovství, ke kterým 
došlo i jindy, ale nejpozději do konce kvalifikačního období. 

1. června 2024 Zahájení procesu podávání žádostí na příděl kvalifikačních míst od Bipartitní 
komise. 

Datum bude 
upřesněno (TBD) 

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

1. července 2024 Konec období, ve kterém sportovci mohli dosahovat výkony, které  
se zaznamenávali do mužského a ženského paralympijského žebříčku WT.  

3. července 2024 Termín, do kterého musí NPV na adresu WT zaslat žádosti o kvalifikační místo  
od Bipartitní komise. 

8. července 2024 World Triathlon písemně informuje NPV o přidělení kvalifikačních míst a také míst 
rozdělených Bipartitní komisí. 

15. července 2024 NPV písemně potvrzují na adresu World Triathlon využití přidělených míst a také 
míst přidělených Bipartitní komisí.   

22. července 2024 World Triathlon písemně potvrzuje na adresu NPV přerozdělení nevyužitých 
kvalifikačních míst a také přerozdělení nevyužitých míst od Bipartitní komise. 

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

 
HARMONOGRAM PRO POTVRZENÍ VYUŽITÍ KVALIFIKAČNÍCH MÍST PRO TRIATLON 
Do 15. července 2024 Každý NPV musí e-mailem potvrdit na adresu World Triathlon počet 

kvalifikačních míst, která využije pro nasazení svých sportovců. NPV, které  
do tohoto dne neodpoví, o svůj kvalifikační příděl přijdou, a WT je oprávněn 
tato nevyužitá místa dále přerozdělit.  

Do 22. července 2024  WT písemně informuje o přerozdělení všech nevyužitých kvalifikačních míst.  
Do 22. 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 World Triathlon uvalit sankce.  

 
PŘEROZDĚLENÍ NEVYUŽITÝCH KVALIFIKAČNÍCH MÍST PRO TRIATLON 
Všechna kvalifikační místa, která některý NPV nevyužije, budou přerozdělena dále ve prospěch 
sportovce, který je v dané medailové disciplíně dalším nejlépe umístěným závodníkem 
v paralympijském žebříčku (doposud nekvalifikovaným) s uzávěrkou k 1. červenci 2024.  
 
V případě ženské medailové disciplíny PTS4 budou všechna nevyužitá kvalifikační místa přerozdělena 
další nejvýše umístěné sportovkyni v příslušné sportovní třídě PTS4 paralympijského kvalifikačního 
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žebříčku k 1. červenci 2024. 
 
Jakákoliv Bipartitní kvóta, kterou NPV nevyužije, bude přerozdělena v rámci pozvánek od Bipartitní 
komise.  

 
 
MEZINÁRODNÍ FEDERACE  
World Triathlon 
Maison du Sport International 
Avenue de Rhodanie 54 
1007 Lausanne 
Switzerland 

Fax: + 41 216 146 039  
 
E-mail:  sport@triathlon.org 
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