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TRIATLON           
 

PARALYMPIÁDA V RIU 2016 

Medailové disciplíny 
(celkem 6) 

Muži (3) Ženy (3) 

Individuální PT1 Individuální PT2 

Individuální PT2 Individuální PT4 

Individuální PT4 Individuální PT5 

Kvóta na počet 
sportovců 

Muži 30 

Ženy 30 

Celkem   60 

Příděl kvalifikačních 
míst 

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

Maximální možná 
kvóta pro každý NPV 

Národní paralympijský výbor smí dostat maximálně dvě (2) kvalifikační 
místa v každé medailové disciplíně s celkovým maximem dvanácti (12) 
kvalifikačních míst. Výjimky mohou být udělány metodou přidělování míst od 
Bipartitní komise. 

 

PARALYMPIÁDA V RIU 2016 (TRIATLON) 

Způsobilost 
sportovců zápolit na 
paralympiádě 

NPV smí nominovat na Hry jen takové sportovce, kteří splňují tyto požadavky: 
 

 Jsou zařazeni do ITU paralympijského kvalifikačního žebříčku, 
který se uzavírá k 30. červnu 2016  

 

 Jsou mezinárodně oklasifikováni se statutem „Confirmed“ 
(potvrzená klasifikace) nebo „Review“ (proměnlivá klasifikace) 
po 31. prosinci 2016 

Maximální možná 
přihláška za NPV 

Národní paralympijský výbor smí přihlásit do každé disciplíny jednotlivců 
maximálně dva (2) závodníky.   

 

 
ZÁSADY KVALIFIKAČNÍHO SYSTÉMU PRO TRIATLON 

Metoda Kvalifikace Celkem 

2015 ITU Světový 
šampionát 

Nejvýše umístěný muž v každé medailové disciplíně, (která bude 
na programu paralympijských her 2016) na ITU Paratriatlon 
světovém šampionátu 2015, obdrží jedno (1) kvalifikační místo 
pro jeho NPV.  
Nejvýše umístěná žena v každé medailové disciplíně, (která 
bude na programu paralympijských her 2016) na ITU 
Paratriatlon světovém šampionátu 2015 obdrží jedno (1) 
kvalifikační místo pro její NPV. 
V případě, že se ITU Paratriatlon světový šampionát 2015 
neuskuteční, nebo se disciplína nebude konat na tomto 
šampionátu, tak v tomto případě bude příslušné kvalifikační 
místo přerozděleno přes ITU Paralympijský kvalifikační žebříček 
dalšímu nejvýše postavenému sportovci (sportovcům).   
 

3 muži 
3 ženy 
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Příděl dle ITU 
Paralympijského 
světového žebříčku  

Šest nejvýše umístěných mužů (jinak nekvalifikovaných) v každé 
medailové disciplíně na ITU Paralympijském žebříčku, který se uzavírá 
30. Června 2016 obdrží každý jedno (1) kvalifikační místo pro jejich 
NPV do naplnění kvót. 
 
Šest nejvýše umístěných žen (jinak nekvalifikovaných) v každé 
medailové disciplíně na ITU Paralympijském žebříčku, který se uzavírá 
30. Června 2016 obdrží každá jedno (1) kvalifikační místo pro jejich 
NPV do naplnění kvót. 

 18 mužů 
 18 žen 

 
Hostitelská země 

 
Hostitelská země přímo kvalifikuje jednoho (1) muže a jednu (1) ženu. 
Když hostitelská země obdrží alespoň jedno (1) mužské kvalifikační 
místo a jedno (1) ženské kvalifikační místo v jakékoli jiné kvalifikační 
přidělovací metodě, pak budou tato místa přerozdělena Bipartitní 
komisí.  

 
1 muž 
1 žena 

 
Příděl od Bipartitní 
komise 

 
IPC a ITU vybere způsobilé sportovce pro pozvánku od komise pro 
Bipartitu až do celkového počtu kvót pro dané pohlaví. V případě, že 
nebude dostatek způsobilých sportovců v jedné medailové disciplíně, 
tak volná místa od Bipartitní komise mohou být přerozdělena 
způsobilým sportovcům v jiné medailové disciplíně (zahrnujíce i jiné 
pohlaví) podle uvážení NPV a ITU. 
 
Sportovec se smí ucházet o pozvání od Komise pro bipartitu, jen 
jestliže NPV v tomto smyslu podá písemnou žádost na ITU do 
30. Června 2016 
 

 
8 mužů 
8 žen 

CELKEM Muži 
Ženy 

30 mužů 
30 žen  

 
 
 
 

KVALIFIKAČNÍ TERMINÁŘ PRO TRIATLON 

1. červenec 2015 Začátek období pro sportovce k získání výkonů, které se zaznamenávají do ITU 
mužského a ženského paralympijského kvalifikačního žebříčku. 

Září 2015 
ITU Paratriatlon – světový šampionát, Chicago, USA 

30. dubna 2016 Termín, do kterého Organizační výbor paralympiády v Riu 2016 přijímá akreditační 
žádanky od národních paralympijských výborů. 

1. května 2016 Začíná období, kdy NPV mohou podávat žádanky na pozvání od Komise pro 
bipartitu. 

30. června 2016 Konec období, ve kterém sportovci mohou podávat výkony, které se zaznamenávají 
do ITU mužského a ženského paralympijského žebříčku.  

30. června 2016 
Poslední možnost NPV pro podání žádanky na příděl míst od Komise pro bipartitu. 

8. červenec 2016 
ITU písemně informuje NPV o tom, jak Bipartitní komise rozdělila kvalifikační místa. 

22. červenec 2016 Národní paralympijské výbory potvrzují písemně na adresu ITU, jestli přijmou nebo 
odmítnou přidělená kvalifikační místa a místa od komise pro Bipartitu.   

29. července 2016 ITU potvrzuje na adresu NPV písemně příděl všech přerozdělených kvalifikačních 
míst a míst od komise pro Bipartitu. 

15. srpna 2016 Termín, do kterého Organizační výbor paralympiády v Riu 2016 přijímá sportovní 
přihlášky od národních paralympijských výborů. 

 
 

TERMINÁŘ PRO POTVRZENÍ VYUŽITÍ KVALIFIKAČNÍCH MÍST 
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Do 22. července 2016 

Každý národní paralympijský výbor musí písemně (e-mail, fax) na adresu ITU 
potvrdit počet kvalifikačních míst, která využije pro nasazení svých sportovců. 
NPV, které do tohoto dne neodpoví, o svůj kvalifikační příděl přijdou a ITU je 
oprávněna tato nevyužitá místa dále přerozdělit.  

Do 29. července 2016 ITU písemně informuje o tom, jak přerozdělí všechna nevyužitá kvalifikační 
místa.  

Do 29. července 2016 

Počínaje tímto dnem oficiálně platí, že příslušné NPV využijí přidělená 
kvalifikační místa, která dostaly pro svou účast na paralympijských hrách v Riu 
2016. Na národní paralympijský výbor, který nevyužije byť jen část přidělené 
kvalifikační kvóty, smí IPC a ITU 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 30. června 2016. 

 

MEZINÁRODNÍ FEDERACE  

International Triathlon Union (ITU) 
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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