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STŘELBA 
 

PARALYMPIÁDA V TOKIU 2020 

Medailové 
disciplíny 
(celkem 13) 

Muži (3) Ženy (3) Smíšené (7) 

Puška 
R1-10m 
Vzduchovka 
Stojící-SH1 
 
R7-50m 
Puška 3 polohy-SH1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pistole 
P1-10m 
Vzduchová pistole-SH1 
 

Puška 
R2-10m 
Vzduchovka 
Stojící-SH1 
 
R8-50m 
Puška 3 polohy-SH1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pistole 
P2-10m 
Vzduchová pistole-SH1 
 

Puška 
R3-10m 
Vzduchovka 
vleže-SH1 
 
R4-10m 
Vzduchovka 
Stojící-SH2 
 
R5-10m 
Vzduchovka 
vleže-SH2 
 
R6-50m libovolná 
malorážka 
vleže -SH1 
 
R9 -50m 
Malorážka 
Vleže-SH2 
 
 
Pistole 
P3-25m 
Pistole-SH1 
 
P4-50m 
Pistole-SH1 
 

Kvóta na počet 
sportovců 

Muži 65 

Ženy 54 

Bez rozdílu pohlaví 35 

 
Celkem 

154 

Příděl 
kvalifikačních 
míst 

Kvalifikační kvóta se přiděluje národnímu paralympijskému výboru, nikoliv 
konkrétnímu sportovci.  
 
V případě přídělu od Bipartitní komise se kvalifikační místo přiděluje konkrétnímu 
sportovci, nikoliv jeho národnímu paralympijskému výboru.  
 

Maximální 
možná kvóta pro 
každý NPV 

Národní paralympijský výbor smí dostat maximálně 12 kvalifikačních míst s 
maximálně 8 sloty z daného pohlaví. 
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PARALYMPIÁDA V TOKIU 2020 (STŘELBA – pokračování) 

Způsobilost 
sportovců zápolit na 
paralympiádě 

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

 Jsou držiteli licence IPC Shooting na sezónu 2020; 

 V období od 1. ledna 2018 do 15. července 2020 ve své třídě nastříleli 
následující minimální kvalifikační limity minimálně na dvou (2) závodech 
konaných s uznáním IPC; 

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

 
Minimální kvalifikační limity 

Disciplína 
Puška 
R1-10m vzduchovka stojící (SH1) 
R2-10m vzduchovka stojící (SH1) 
R3-10m vzduchovka ležící (SH1) 
R4-10m vzduchovka stojící (SH2) 
 
R5-10m vzduchovka ležící (SH2) 
R6-50m libovolná malorážka ležící (SH1) 
R7-50m libovolná malorážka (výše jen „puška“-pozn. 
překladatele) 3x40 (SH1) 
R8-50m sportovní puška 3x40 (SH1) 
R9-50m libovolná malorážka (SH2) 
 
Pistole 
P1-10m vzduchová pistole (SH1) 
P2-10m vzduchová pistole (SH1) 
P3-25m sportovní pistole (SH1) 
P4-50m libovolná pistole (SH1) 
 

 Jsou mezinárodně oklasifikováni se statutem „Review“ 
(proměnlivá klasifikace) nebo „Confirmed“ (potvrzená 
klasifikace) s datem po 31. Prosinci 2020.  

 

Skóre 
 

600 
595 
623 
620 

 
628 
605 

 
1110 

           1050 
605 

 
 

547 
510 
540 
510 

Maximální možná 
přihláška za NPV 

Národní paralympijský výbor smí přihlásit do každé disciplíny maximálně 3 
závodníky.  

 

Kvalifikační systém 
 
Přímé alokace lze získat na Mistrovství světa WSPS v roce 2018/2019 a ve třech (3) Světových 
pohárech WSPS v letech 2018-2020 určených jako kvalifikační pro paralympijské hry Tokyo 2020.  
 
Kvalifikační místo lze získat pouze tehdy, pokud je výsledek stejný nebo vyšší než minimální 
kvalifikační skóre (MQS) v této medailové disciplíně. Jakýkoli slot, který nelze přidělit kvůli tomuto 
omezení, bude přidělen prostřednictvím bipartity (Bipartite Commission Invitation). Přímé přidělování 
slotů se získává v chronologickém pořadí při každé soutěži. Sportovec může získat pouze jedno (1) 
kvalifikační místo pro jeho/její NPV. NPV může získat maximálně tři (3) kvalifikační sloty v jedné 
medailové disciplíně. 
Přímé alokace jsou přesně určeny pro dané pohlaví a jsou způsobilé pro vstup do medailových 
disciplin, ve kterých byly původně získány pro paralympijské hry Tokyo 2020. Sportovci mohou 
vstoupit do dalších medailových soutěží, pokud v příslušných medailových disciplínách získali 
minimální kvalifikační skóre (MQS) alespoň v jedné (1) uznané soutěži WSPS. 
 

ZÁSADY KVALIFIKAČNÍHO SYSTÉMU PRO STŘELBU (pokračování) 

Metoda Kvalifikace Celkem 

Přímý příděl podle 
Mistrovství světa 

Kvalifikace jednotlivců 
Puška 

22 mužů  
15 žen 
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IPC ve střelbě 2010 V případě medailové disciplíny R1 čtyři nejvýše umístění 
sportovci (jinak nekvalifikovaní) získají jedno (1) kvalifikační 
místo pro své NPV. 
 
V případě medailové disciplíny R2 a R7 tři nejvýše umístění 
sportovci (jinak nekvalifikovaní) získají jedno (1) kvalifikační 
místo pro své NPV. 
 
V případě medailové disciplíny R3, R5 a R6 dva nejvýše 
umístění muži a jedna umístěná žena a nejlépe hodnocený 
sportovec bez ohledu na pohlaví (jinak nekvalifikovaní) získají 
jedno (1) kvalifikační místo pro své NPV. 
 
V případě medailové disciplíny R8 dva nejvýše umístění 
sportovci (jinak nekvalifikovaní) získají jedno (1) kvalifikační 
místo pro své NPV. 
 
V případě medailové disciplíny R4 nejvýše umístěný muž, a 
jedna nejvýše umístěná žena a také nejlépe hodnocený 
sportovec bez ohledu na pohlaví (jinak nekvalifikovaní) získají 
jedno (1) kvalifikační místo pro své NPV. 
 
V případě medailové disciplíny R9 jeden nejvýše umístěný muž  
a dvě nejvýše umístěné ženy (jinak nekvalifikovaní) získají jedno 
(1) kvalifikační místo pro své NPV. 
 
Pistole 
V případě medailové disciplíny P1 tři nejvýše umístění sportovci 
(jinak nekvalifikovaní) získají jedno (1) kvalifikační místo pro své 
NPV. 
 
V případě medailové disciplíny P2 dva nejvýše umístění 
sportovci (jinak nekvalifikovaní) získají jedno (1) kvalifikační 
místo pro své NPV. 
 
V případě medailové disciplíny P3 a P4 dva nejvýše umístění 
muži a jedna nejvýše umístěná žena, a také nejlépe hodnocený 
sportovec bez ohledu na pohlaví (jinak nekvalifikovaní) získají 
jedno (1) kvalifikační místo pro své NPV. 
 

6 bez určení 
pohlaví 
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Přímý příděl 2018 
Světový pohár 
(Francie) 

Puška 
V případě medailové disciplíny R1, R2, R7 a R8 nejvýše 
umístěný sportovec (jinak nekvalifikovaný) získá jedno (1) 
kvalifikační místo pro své NPV. 
 
V případě medailové disciplíny R3, R4 a R9 nejvýše umístěný 
sportovec bez ohledu na pohlaví (jinak nekvalifikovaný) získá 
jedno (1) kvalifikační místo pro své NPV. 
 
V případě medailové disciplíny R5 a R6 nejvýše umístěný muž a 
nejvýše umístěný sportovec/sportovkyně bez ohledu na pohlaví 
(jinak nekvalifikovaný) získá jedno (1) kvalifikační místo pro své 
NPV. 
 
Pistole 
 
V případě medailové disciplíny P1 nejvýše dva umístění 
sportovci (jinak nekvalifikovaní) získají oba po jednom (1) 
kvalifikačním místu pro své NPV. 
 
V případě medailové disciplíny P2 nejvýše dva umístění 
sportovci (jinak nekvalifikovaní) získají oba po jednom (1) 
kvalifikačním místu pro své NPV. 
 
 
V případě medailové disciplíny P3 nejvýše umístěný sportovec 
/sportovkyně bez ohledu na pohlaví (jinak nekvalifikovaní) získá 
jedno (1) kvalifikační místo pro své NPV. 
 
V případě medailové disciplíny P4 nejvýše umístěný muž a  
nejvýše umístěný sportovec bez ohledu na pohlaví (jinak 
nekvalifikovaní) získají oba po jednom (1) kvalifikačním místu 
pro své NPV. 
 
 
Staré: 
Jestliže se některý závodník umístí na prvním nebo druhém 
místě ve více než jedné medailové disciplíně (tj. na aktuálních 
závodech nebo na větším počtu závodů), stejně získají pro svůj 
NPV jen jedno kvalifikační místo. Platí ale, že v takových 
případech získává kvalifikační místo pro svůj NPV další nejlépe 
umístěný závodník. 
 

7 mužů, 
 
 3 ženy, 
 
7 bez ohledu 
na pohlaví 

 
Přímý příděl 2019 
Světový pohár 
(Spojené Arabské 
Emiráty) 

 
Puška 
V případě medailové disciplíny R1, R2, R7 a R8 nejvýše 
umístěný sportovec (jinak nekvalifikovaný) získá jedno (1) 
kvalifikační místo v každé medailové disciplíně pro své NPV. 
 
V případě medailové disciplíny R3, R5 a R9 nejvýše umístěný 
sportovec bez ohledu na pohlaví (jinak nekvalifikovaný) získá 
jedno (1) kvalifikační místo v každé medailové disciplíně pro své 
NPV. 
 
V případě medailové disciplíny R4 nejvýše umístěný muž a 
nejvýše umístěný sportovec/sportovkyně bez ohledu na pohlaví 
(jinak nekvalifikovaný) získá jedno (1) kvalifikační místo pro své 
NPV. 
 
V případě medailové disciplíny R6 nejvýše umístěná žena a 

4 muži, 
 
 6 žen, 
 
7 bez ohledu 
na pohlaví 
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nejvýše umístěný sportovec/sportovkyně bez ohledu na pohlaví 
(jinak nekvalifikovaný) získá jedno (1) kvalifikační místo pro své 
NPV. 
 
Pistole 
 
V případě medailové disciplíny P1 nejvýše umístěný sportovec 
(jinak nekvalifikovaný) získá jedno (1) kvalifikační místo pro své 
NPV. 
 
V případě medailové disciplíny P2 nejvýše dva umístění 
sportovci (jinak nekvalifikovaní) získají oba po jednom (1) 
kvalifikačním místu pro své NPV. 
 
V případě medailové disciplíny P3 nejvýše umístěný sportovec 
/sportovkyně bez ohledu na pohlaví (jinak nekvalifikovaní) získá 
jedno (1) kvalifikační místo pro své NPV. 
 
V případě medailové disciplíny P4 nejvýše umístěná žena a  
nejvýše umístěný sportovec bez ohledu na pohlaví (jinak 
nekvalifikovaní) získají oba po jednom (1) kvalifikačním místu 
pro své NPV 
 

Přímý příděl 2019 
Mistrovství světa 
 

Puška 
V případě medailové disciplíny R1 nejvýše čtyři umístění 
sportovci (jinak nekvalifikovaný) získají jedno (1) kvalifikační 
místo pro své NPV. 
 
V případě medailové disciplíny R2, R7 a R8 nejvýše tři umístění 
sportovci (jinak nekvalifikovaní) získají po jednom (1) 
kvalifikačním místě pro své NPV. 
 
V případě medailové disciplíny R3 nejvýše tři umístění muži a tři 
nejvýše umístěné ženy a nejvýše umístěný 
sportovec/sportovkyně bez ohledu na pohlaví (jinak 
nekvalifikovaný) získá jedno (1) kvalifikační místo v každé 
medailové disciplíně pro své NPV. 
 
V případě medailových disciplín R4 a R5 nejvýše dva umístění 
muži a nejvýše dvě umístěné ženy a nejvýše umístěný 
sportovec/sportovkyně bez ohledu na pohlaví (jinak 
nekvalifikovaný) získá jedno (1) kvalifikační místo v každé 
medailové disciplíně pro své NPV. 
 
V případě medailové disciplíny R6 nejvýše dva umístění muži a 
nejvýše dvě umístěné ženy a nejvýše dva umístění 
sportovci/sportovkyně bez ohledu na pohlaví (jinak 
nekvalifikovaný) získají po jednom (1) kvalifikačním místě 
v každé medailové disciplíně pro své NPV. 
 
V případě medailové disciplíny R9 nejvýše umístěný muž a dvě 
nejvýše umístěné ženy a nejvýše umístěný 
sportovec/sportovkyně bez ohledu na pohlaví (jinak 
nekvalifikovaný) získá jedno (1) kvalifikační místo v každé 
medailové disciplíně pro své NPV. 
 
 
 
 
 

24 mužů, 
 
 21 žen, 
 
8 bez ohledu 
na pohlaví 
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Pistole 
 
V případě medailové disciplíny P1 nejvýše tři umístění sportovci 
(jinak nekvalifikovaní) získají oba po jednom (1) kvalifikačním 
místu pro své NPV. 
 
V případě medailové disciplíny P2 nejvýše dva umístění 
sportovci (jinak nekvalifikovaní) získají oba po jednom (1) 
kvalifikačním místu pro své NPV. 
 
 
V případě medailové disciplíny P3 a P4 nejvýše dva umístění 
muži a jedna nejvýše umístěná sportovec /sportovkyně bez 
ohledu na pohlaví (jinak nekvalifikovaní) získá jedno (1) 
kvalifikační místo pro své NPV. 
 
 
 

 
Přímý příděl 2020 
Světový pohár 
(místo konání bude 
upřesněno) 
 
 
 
 
 

Puška 
V případě medailových disciplín R1, R2, R7, a R8 nejvýše 
umístěný sportovec/sportovkyně (jinak nekvalifikovaný/á) získá 
jedno (1) kvalifikační místo pro své NPV. 
 
V případě medailové disciplíny R3, R6 a R9 nejvýše umístěný 
sportovec/sportovkyně bez ohledu na pohlaví (jinak 
nekvalifikován/a) získá po jednom (1) kvalifikačním místě pro 
své NPV. 
 
V případě medailové disciplíny R4 nejvýše umístěná žena a 
nejvýše umístěný sportovec/sportovkyně bez ohledu na pohlaví 
(jinak nekvalifikovaný/á) získá jedno (1) kvalifikační místo 
v každé medailové disciplíně pro své NPV. 
 
V případě medailové disciplíny R5 nejvýše umístěný muž a 
nejvýše umístěná žena a nejvýše umístěný 
sportovec/sportovkyně bez ohledu na pohlaví (jinak 
nekvalifikovaný/á) získá jedno (1) kvalifikační místo v každé 
medailové disciplíně pro své NPV. 
 
 
Pistole 
V případě medailových disciplín P1 a P2 nejvýše umístěný 
sportovec (jinak nekvalifikovaný/á) získá jedno (1) kvalifikační 
místo pro své NPV. 
 
V případě medailové disciplíny P3 nejvýše umístěný muž a 
nejvýše umístěná žena a dále nejvýše umístěný 
sportovec/sportovkyně bez ohledu na pohlaví (jinak 
nekvalifikovaní) získají po jednom (1) kvalifikačním místu pro 
své NPV. 
V případě medailové disciplíny P4 nejvýše umístěný/á sportovec 
/sportovkyně bez ohledu na pohlaví (jinak nekvalifikovaní) získá 
jedno (1) kvalifikační místo pro své NPV. 
 

5 mužů, 
 
6 žen, 
 
7 bez ohledu 
na pohlaví 

Přidělení 
hostitelské země 

Hostitelská země přímo kvalifikuje jednoho muže a jednu ženu. 
V případě, že hostitelská země obdrží přímá přidělená místa, 
budou příslušné sloty hostitelské země přerozděleny 
prostřednictvím  bipartitní metody.  

 

Příděl od Komise 
pro bipartitu 

Komise pro bipartitu přidělí způsobilým národním 
paralympijským výborům 4 kvalifikační místa. Jsou vyhrazeny 

2 muži 
2 ženy 
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dva sloty pro ženy a dva sloty pro muže. NPV, které o tyto místa 
mají zájem, musejí v tomto smyslu podat na IPC Shooting 
písemnou žádost do 1. Července 2020.  

CELKEM Muži 
Ženy 
Bez ohledu na pohlavíohledu na pohlaví 

65 
54 

                      35   

   

 

KVALIFIKAČNÍ TERMINÁŘ PRO STŘELBU 

1. ledna 2018 Začíná období, během kterého mohou sportovci podávat výkony, které se 
započítají do žebříčku pro potřeby sestavení seznamu kvalifikovaných na 
paralympiádu.  

 
1.– 12. Května 2018 

2018 WSPS Mistrovství světa, Cheongju, Jižní Korea 
 
 

22.- 30. Září 2018  
2018 WSPS Světový pohár, Chateaurox, Francie 
 

Únor 2019 2019 WSPS Světový pohár, Al Ain, Spojené arabské emiráty 
 

Říjen 2019 2019 WSPS Mistrovství světa, Austrálie 
 

8. květen 2020  Termín, do kterého Organizační výbor paralympiády Tokio 2020 přijímá akreditační 
žádanky od národních paralympijských výborů. 
 

Červen 2020 - bude 
upřesněno 

 
2020 WSPS Světový pohár Amerika 
 

20. červen 2020 Začíná proces podávání žádanek na přidělení kvalifikačních míst Bipartitní komisí. 
 

20. červen 2020 WSPS zveřejňuje seznam kvalifikovaných sportovců ve střelbě a rozesílá jej 
národním paralympijským výborům. 
 

1.Července 
2020 

Končí proces podávání žádanek na přidělení kvalifikačních míst Bipartitní komisí. 
 

1. Cervence 
2020 

NPV písemně potvrzují na adresu WSPS využití kvalifikačních míst.  
 
 

10. července 2020 WSPS písemně informuje o tom, jak byla přerozdělena nevyužitá kvalifikační 
místa. 

10. července 2020 WSPS písemně informuje, jak byla přidělena místa od Komise pro bipartitu. 

15. července 2020 Končí období, během kterého mohou sportovci plnit minimální kvalifikační limity.  
 

3.srpna 2020 Termín, do kterého Organizační výbor paralympiády v Tokiu 2020 přijímá sportovní 
přihlášky od národních paralympijských výborů. 

 

TERMINÁŘ PRO POTVRZENÍ VYUŽITÍ KVALIFIKAČNÍCH MÍST 

1. Července 
2020 

Konečný termín, do kterého každý národní paralympijský výbor musí písemně 
(postačí i e-mail a fax) na adresu WSPS potvrdit počet kvalifikačních míst, která 
využije pro nasazení svých sportovců. NPV, které do tohoto dne neodpoví, o svůj 
kvalifikační příděl přijdou, a WSPS  je oprávněn tato nevyužitá místa dále 
přerozdělit.  

10. července 2020 WSPS písemně informuje o tom, jak přerozdělí všechna nevyužitá kvalifikační 
místa.  

10. července 2020 Počínaje tímto dnem oficiálně platí, že příslušné NPV využijí přidělená kvalifikační 
místa, která dostaly pro svou účast na paralympijských hrách v Tokiu 2020. Na 
národní paralympijský výbor, který nevyužije byť jen část přidělené kvalifikační 
kvóty, smí IPC uvalit sankce.   
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PŘEROZDĚLENÍ NEVYUŽITÝCH KVALIFIKAČNÍCH MÍST PRO STŘELBU 

Příděl míst pořádající zemi  

Všechna kvalifikační místa, která NPV nevyužije, budou přerozdělena podle rozhodnutí Bipartitní komise. 
 

 

MEZINÁRODNÍ FEDERACE 

World Shooting Para Sport 
Adenauerallee 212-214 
D-53113 Bonn, Germany   

Telefon: + 49 228 2097 200 195 
Fax:       + 49 228 2097 209 
E-mail:  Info@WorldShootingParaSport.org 

 

 


