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KANOISTIKA 
 

PARALYMPIÁDA PAŘÍŽ 2024 
Medailové disciplíny 

Muži Ženy Smíšené Celkem 
5 5 0 10 

Jednotlivci-Kajak KL1  
Jednotlivci-Kajak KL2  
Jednotlivci-Kajak KL3 
Kánoe Va'a jednotlivci VL2 
Kánoe Va'a jednotlivci VL3  

Jednotlivci-Kajak KL1  
Jednotlivci-Kajak KL2  
Jednotlivci-Kajak KL3 
Kánoe Va'a jednotlivci VL2 
Kánoe Va'a jednotlivci VL3 

 
 

 

Kvóta na počet sportovců 
Muži Ženy Bez rozdílu pohlaví Celkem 
50 50 0 100 

Příděl 
kvalifikačních 
kvót 

Kvalifikační kvóta se přiděluje národnímu paralympijskému výboru (dále jen NPV), 
nikoliv konkrétnímu sportovci. Sportovec může pro svůj NPV získat maximálně jedno 
kvalifikační místo. 
 
Sportovec může získat kvalifikační místo pro svůj NPV, pokud je mezinárodně 
klasifikován se statutem „Confirmed“ (potvrzená klasifikace) nebo „Review with  
a Fiexed Date“ (opakovaná klasifikace) s datem po 31. prosinci 2024 a to pouze 
během kvalifikačních závodů. 
 
Pokud sportovec dosáhne během stejného kvalifikačního závodu na kvalifikační 
pozici jak v disciplíně kajak, tak v disciplíně kánoe Va'a, získá kvalifikační místo 
kategorii kánoe Va'a, přičemž kvalifikační místo v kajaku je přiděleno dalšímu nejvýše 
umístěnému sportovci v kajaku (který se jinak nekvalifikoval). 

Maximální 
kvóta pro 
každý NPV 

Každý NPV smí získat maximálně jednu (1) kvalifikační kvótu v každé medailové 
disciplíně.  
NPV může získat maximálně pět (5) mužských a pět (5) ženských slotů.  
 
V každé medailové disciplíně na paralympijských hrách v Paříži 2024 musí být 
zastoupeny minimálně tři (3) kontinenty (pravidlo ICF o třech kontinentech). Pokud 
by nedošlo k zastoupení tří (3) kontinentů, pak se paralympijských her v Paříži 2024 
nezúčastní nejníže umístěný kvalifikovaný NPV v příslušné medailové disciplíně 
z mistrovství světa ICF Paracanoe 2024 a kvalifikační slot bude přidělen nejvýše 
umístěnému NPV ze všech zemí světa, který je z kontinentu, který není v dané 
disciplíně zastoupen. Tento proces se bude opakovat, dokud nebudou ve všech 
medailových disciplínách zastoupeny tři (3) kontinenty. Místa pro hostitelskou zemi 
se budou počítat jako zastoupení kontinentu. 

Způsobilost 
sportovců 
k účasti na 
paralympiádě 

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

klasifikace) nebo „Review with a fixed dated“ (opakovaná klasifikace) s datem 
po 31. prosinci 2024. 

• Zúčastnili se mistrovství světa ICF v roce 2023, nebo mistrovství světa ICF  
v 2024. 
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Maximální 
možná 
přihláška za 
každý NPV 

NPV musí přihlásit minimálně jednoho (1) způsobilého sportovce do medailové 
disciplíny, ve které bylo získáno kvalifikační místo. Sportovec může být přihlášen  
do druhé medailové disciplíny v jiné lodní kategorii (kajak nebo kánoe va'a), pokud 
má požadovanou kvalifikační sportovní třídu pro tuto další soutěž a zároveň splňuje 
výše uvedené kvalifikační požadavky.  
 
Sportovec se může přihlásit maximálně do dvou (2) medailových disciplín, jedné 
kajakové a jedné kanoistické Va'a, pokud sportovec splňuje všechny požadavky  
na klasifikaci a způsobilost pro obě tyto disciplíny.  

 
ZÁSADY KVALIFIKAČNÍHO SYSTÉMU PRO KANOISTIKU 
Kvalifikační místa budou přidělována dle níže uvedeného pořadí 

Metoda Kvalifikace Celkem 
Příděl podle 
výsledků 
z Mistrovství 
světa 2023 

Šest (6) nejlépe umístěných sportovců v každé medailové disciplíně 
získá jedno (1) kvalifikační místo pro své NPV až do maximální 
kvóty. 

30 mužů 
30 žen 

Příděl podle 
výsledků 
z Mistrovství 
světa 2024 
 

Čtyři (4) nejlépe umístění sportovci v každé medailové disciplíně 
(dosud nekvalifikovaní) získají jedno (1) kvalifikační místo pro své 
NPV až do výše maximální kvóty. Počet slotů přidělených touto 
metodou podléhá přidělení slotů hostitelské zemi (viz níže). 
Poznámka:  
Nasazení do rozjížděk na paralympijských hrách v Paříži 2024 bude 
vycházet z žebříčku kvalifikovaných NPV z mistrovství světa 2024.  
 
V případě, že se mistrovství světa ICF Paracanoe 2024 neuskuteční, 
budou příslušná místa přidělena dalšímu nejvýše umístěnému a 
jinak nekvalifikovanému NPV ve stejné medailové disciplíně 
z mistrovství světa ICF Paracanoe 2023. 

Do 20 mužů 
Do 20 žen 

Přidělení míst 
pořadatelské 
zemi 

Hostitelská země přímo kvalifikuje jednoho (1) způsobilého muže v 
kajaku, jednu (1) způsobilou ženu v kajaku, jednoho (1) 
způsobilého muže v kánoi Va'a, jednu (1) způsobilou ženu v kánoi 
Va'a. Podmínkou je účast sportovce ve jmenovaných disciplínách 
na mistrovství světa ICF Paracanoe 2024. 
 
Místa pro hostitelskou zemi budou přidělena z disciplín, ve kterých 
hostitelská země dosáhla nejvyššího umístění na mistrovství světa 
ICF Paracanoe World Championships 2024.  
V případě, že má hostitelská země více než jednoho způsobilého 
sportovce ve stejné kategorii (pohlaví, loď) a je umístěn na stejném 
pořadí z mistrovství světa v 2024, musí hostitelská země v takovém 
případě vybrat, ve které medailové disciplíně chce získat 
kvalifikační místo. 
 
Tyto sloty budou odečteny z přídělů z mistrovství světa 2024 v 
příslušné medailové disciplíně a pohlaví. 
 

Max. 2 muži 
Max. 2 ženy 



Paříž 2024 – Kvalifikační pravidla – Kanoistika – srpen 2022 
 

Stránka 3 z 3 
 

Pokud hostitelská země získá kvalifikační slot na mistrovství světa 
v roce 2023 nebo 2024, tak již nezíská kvalifikační slot pro 
příslušnou kategorii lodí a pohlaví podle metody přidělování 
hostitelské zemi. 

Celkem  Muži 50 
Ženy 50 

 
Kvalifikační harmonogram pro kanoistiku Paříž 2024 
Bude upřesněno 2023 Mistrovství světa ICF Paracanoe 2023 
Bude upřesněno 2024 Termín, do kterého Organizační výbor paralympiády v Paříži 2024 přijímá 

žádosti o akreditace od NPV (Accreditation Long List). 
Bude upřesněno 2024 Mistrovství světa ICF Paracanoe 2024 
Bude upřesněno 2024 ICF písemně oznamuje na NPV počet přidělených kvalifikačních míst 
Bude upřesněno 2024 NPV písemně potvrzují na ICF využití přidělených kvalifikačních míst 
Bude upřesněno 2024 ICF písemně potvrzuje přerozdělení nevyužitých kvalifikačních míst 
5. srpna 2024 Termín, do kterého Organizační výbor paralympiády v Paříži 2024 přijímá 

sportovní přihlášky od NPV. 
 

HARMONOGRAM PRO POTVRZENÍ VYUŽITÍ KVALIFIKAČNÍCH MÍST PRO KANOISTIKU 
Bude upřesněno 2024 Každý kvalifikovaný NPV musí písemně na adresu ICF potvrdit (stačí e-mail), 

kolik kvalifikačních míst využije. NPV, které do tohoto data neodpoví, o svůj 
kvalifikační příděl přijde, a ICF jejich kvalifikační místa přerozdělí. Pokud NPV 
potvrdí přijetí kvalifikačního slotu, zavazuje se, že přihlásí loď do medailové 
soutěže, ve které byl slot získán. 

Bude upřesněno 2024 ICF písemně potvrdí přerozdělení všech nevyužitých kvalifikačních slotů. 
Bude upřesněno 2024 Od tohoto data se oficiálně má za to, že NPV využije v Paříži 2024 všechna 

přidělená místa. NPV, které svůj příděl nakonec nevyužijí, se vystavují 
nebezpečí sankcí ze strany IPC a ICF. 

 
PŘEROZDĚLENÍ NEVYUŽITÝCH KVALIFIKAČNÍCH MÍST 
Jakékoli nevyužité kvalifikační místo z mistrovství světa ICF v roce 2023 bude přerozděleno dalšímu 
nejvýše umístěnému NPV (který se ještě nekvalifikoval) v příslušné medailové disciplíně na téže 
soutěži. V případě, že již nebude dostupný žádný NPV, bude slot přidělen dalšímu nejvýše umístěnému 
NPV (jinak nekvalifikovanému) v příslušné medailové disciplíně na mistrovství světa ICF v roce 2024. 
 
Jakékoli nevyužité kvalifikační místo z mistrovství světa 2024 bude nabídnuto dalšímu nejvýše 
umístěnému NPV (který se ještě nekvalifikoval) v příslušné medailové disciplíně na téže soutěži. Pokud 
nebude k dispozici žádný NPV, bude slot přidělen dalšímu nejvýše umístěnému NPV (jinak 
nekvalifikovanému) v příslušné medailové disciplíně na mistrovství světa ICF v roce 2023. 

 
MEZINÁRODNÍ FEDERACE 
International Canoe Federation 
Avenue de Rhodanie 54 
CH-1007 Lausanne 
Switzerland 

Email: michel.alarcon@canoeicf.com 
 
 Phone: +41 21 612 0290 
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