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Nominační kritéria ČPV pro 
Paralympijské hry Paříž 2024 

Preambule  

Nominační kritéria zohledňují účast a výsledky reprezentace v daných sportech  
na předcházejících světových soutěžích, bere v úvahu náročnost a různorodost kvalifikačních systémů 
a kritérii Mezinárodního paralympijského výboru (dále jen IPC) a mezinárodních sportovních federací 
(dále jen MF) v jednotlivých sportech a umožňuje nominaci reprezentantů s aktuálně nejvyšší 
sportovní výkonnosti na Paralympijské hry (dále jen PH). 

IPC ve spolupráci s MF stanovil kvóty pro jednotlivé sporty a sportovní disciplíny a formuloval 
kvalifikační systémy a kritéria, jejichž splnění je podmínkou nominace a startu v paralympijských 
soutěžích a závodech. 

Sportovní svazy zodpovídají za předložení nominace sportovců, kteří mají splněna kvalifikační 
kritéria jednotlivých sportů na PH.  

Nominační kritéria se týkají i počet členů doprovodného týmu jednotlivých sportů v souladu 
s nastavenými kvótami IPC. 

Návrh na složení vedení výpravy předkládá ke schválení Výkonnému výboru ČPV sekretariát 
ČPV. Vedení výpravy tvoří zejména zaměstnanci ČPV. 

U sportů IPC (plavání a atletika) jsou za předložení nominace sportovců a doprovodů 
zodpovědné STVS ČPV daného sportu nikoliv sportovní svaz. 

Tato nominační kritéria jsou platná pro paralympijské hry Paříž 2024. 

Zásady nominace sportovců: 

1. Sportovní svazy, jejichž sporty a disciplíny jsou zařazeny do programu PH, navrhují 
jmennou nominaci na základě splnění kritérií IPC a příslušné MF. 

2. Ve shodě s pravidly IPC a MF jsou na PH vysíláni reprezentanti s vysokou sportovní 
výkonností, kterou prokázali na předchozích vrcholných soutěžích. 

3. Sportovní svazy odpovídají za průběh paralympijské přípravy a sportovní výkonnost 
nominovaných reprezentantů. 

4. Český paralympijský výbor komplexně zabezpečuje všechny oblasti spojené s účastí  
a pobytem Českého paralympijského týmu na PH. 

5. Časový harmonogram požadovaných materiálů a údajů nutných pro podání žádostí  
o akreditaci na PH vychází z termínu určených pořadatelem PH  
a ČPV, které jsou pro něj závazné a vycházejí ze zajištění akreditace, sportovních přihlášek, 
dopravy, společného vybavení atd… 

6. Sportovní svazy si mohou stanovit vlastní kvalifikační kritéria, podle kterých připravují 
návrh jmenné nominace sportovců pro účast na paralympijských hrách. Všichni 
nominovaní sportovci musí splňovat kritéria minimální způsobilosti k účasti  
na paralympiádě dané jednotlivými MF, včetně týmových sportů. 

7. Pro stanovení rozsahu ČPT na PH může Český paralympijský výbor vzít v úvahu také 
ekonomickou náročnost zabezpečení účasti a finanční náklady různých forem pobytu členů 
ČPT na PH. 
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Zásady nominace doprovodů: 

1. ČPV sportovním svazům oznámí počty míst pro členy doprovodu pro jednotlivé sporty. 
Počet členů doprovodného týmu jednotlivých sportů je stanoven regulemi IPC a ČPV. ČPV 
při stanovení finálních kvót přihlíží k celkovým potřebám Českého paralympijského týmu, 
k náročnosti sportovně-technických podmínek příslušného sportu či disciplíny. 

2. Sportovní svazy navrhují složení doprovodného týmu (např. trenér, mechanik, 
fyzioterapeut) daného sportu včetně návrhu na funkci team leadera. 

3. Finální počet doprovodů je možné finálně stanovit až na základě konečného počtu 
sportovců.   

4. Pro schválení nominace člena doprovodu bude pro ČPV rozhodující oprávněnost  
a potřebnost navrhované funkce z hlediska zajištění komplexního servisu pro 
reprezentanta a celý Český paralympijský tým.  

Možnosti získání kvalifikačních míst na PH: 

1. Reprezentant se může kvalifikovat přímo, takzvaně na jméno, splněním kvalifikačních 
kritérii stanovených příslušnou MF. 

2. Reprezentant se může kvalifikovat prostřednictvím zisku kvóty pro NPV, kdy sportovní svaz 
navrhne nominaci svých aktuálně nejlepších reprezentantů v počtu shodném s počtem 
získaných kvót v jednotlivých disciplínách na základě splnění kvalifikačních podmínek 
příslušné MF. 

3. Reprezentantům může být nabídnuta kvóta také prostřednictvím MF, a to ve výjimečných 
případech bipartitou, nebo přerozdělením nevyužitých kvalifikačních míst. 

4. Reprezentanti týmových sportů se mohou zúčastnit PH na základě úspěšné paralympijské 
kvalifikace, nebo přímým pozváním MF.  

5. Reprezentanti se mohou kvalifikovat i na základě žádosti o bipartitní místo. Žádost podává 
příslušný svaz VV ČPV, který žádost posoudí, případně schválí a následně předá 
sekretariátu ČPV k vyřízení na MF, nebo na IPC ve sportech, které řídí přímo. Žádost musí 
obsahovat zdůvodnění, proč sportovec nemohl získat kvalifikační místo dle kvalifikačních 
pravidel MF/IPC. Zároveň je nutné doložit aktuální výkonnost sportovce. 

6. V případě, že sportovní svaz nevyužije získané kvalifikační místo (na jméno, na základě 
kvóty nebo přímým pozváním MF k účasti) zejména z důvodu zranění, výrazného poklesu 
sportovní výkonnosti, nebo nezájmu reprezentovat Českou republiku na PH, musí o tom 
neprodleně informovat ČPV a MF.  

Finální nominace Českého paralympijského týmu: 

1. Na PH mohou být nominováni reprezentanti a členové doprovodného týmu, kteří: 
- podepsali s ČPV „Smlouvu se členem Českého paralympijského týmu“  
- podepsali povinný formulář IPC nebo organizačního výboru (např. Conditions of 

Participation Agreement)  
2. Finální jmennou nominaci ČPT schvaluje Výkonný výbor ČPV. 


