Kvalifikační manuál – Tokio 2020 - judo

Judo
PARALYMPIÁDA V TOKIU 2020
Medailové disciplíny
(celkem 13)

Muži (7)

Ženy (6)

Do 60.00 kg

Do 48.00 kg

Do 66.00 kg

Do 52.00 kg

Do 73.00 kg

Do 57.00 kg

Do 81.00 kg

Do 63.00 kg

Do 90.00 kg

Do 70.00 kg

Do 100.00 kg

Nad 70.00 kg

Nad 100.00 kg
Kvóta na počet
sportovců

Muži

80

Ženy

58

Celkem

138

Příděl kvalifikačních
míst

Kvalifikační kvóta se přiděluje konkrétnímu sportovci, nikoliv
národnímu paralympijskému výboru.

Maximální možná
kvóta pro každý NPV

Národní paralympijský výbor smí dostat maximálně sedm (7)
kvalifikačních míst v mužských a šest (6) kvalifikačních míst v ženských
soutěžích jednotlivců ze třinácti (13) kvalifikačních míst celkem a
s maximem jednoho kvalifikačního místa na medailovou disciplínu.
Výjimky mohou být poskytnuty prostřednictvím přidělení dle
bipartitní komise.
PARALYMPIÁDA V TOKIU 2020 (JUDO)

Způsobilost
sportovců zápolit
na paralympiádě

Maximální možná
přihláška za NPV

NPV smí nominovat na Hry jen takové sportovce, kteří splňují tyto
požadavky:
 Účastnili se alespoň jednoho (1) mezinárodního, schváleného
IBSA Judo závodu, který poskytuje body ze světového žebříčku
(World Ranking Points) mezi 1. lednem 2018 a 31. květnem 2020


Jsou narozeni před prvním lednem 2006



Jsou mezinárodně oklasifikováni se statutem „Confirmed“
(potvrzená klasifikace) nebo „Review“ (bude opětovně
klasifikován) po 31. prosinci 2020.

Národní paralympijský výbor smí přihlásit do každé disciplíny jednotlivců
maximálně 1 závodníka. Výjimky jsou možné v rámci bipartitní komise.
NPV může přihlásit sportovce jen do disciplíny, ve které dosáhl
kvalifikačního místa.
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Metoda
2020 Světový
žebříček Ringfenced B1

ZÁSADY KVALIFIKAČNÍHO SYSTÉMU PRO JUDO
Kvalifikace
Celkem
Nejvýše umístěný sportovec a sportovkyně v B1 v každé 19 mužů
medailové disciplíně obdrží jedno (1) kvalifikační místo pro 11 žen
svůj NPV až do 20. místa na světovém žebříčku IBSA Judo
2020 s uzávěrkou k 31. květnu 2020 získávají kvalifikační
slot pro své NPV dle následující matice:
Muži
Do 60kg
Do 66kg
Do 73kg
Do 81kg
Do 90kg
Do 100kg
Přes 100kg

Příděl dle 2020
světového
žebříčku

Hostitelská země

Kval.místa
3
3
3
3
3
2
2

Ženy
Do 48kg
Do 52kg
Do 57kg
Do 63kg
Do 70kg
Přes 70kg

Kval. místa
2
2
2
2
2
1

Všechny sloty, které nelze touto metodou přidělit, budou
přiděleny metodou přídělu ze světového žebříčku (viz níže)
bez ohledu na sportovní třídu.
Nejvýše umístění sportovci a sportovkyně bez ohledu na
třídu ve Světovém žebříčku IBSA Judo 2020 s uzávěrkou k
31. květnu 2020 získají kvalifikační slot pro své NPV dle
následující matice:
Muži
Kval.místa
Ženy
Kval. místa
Do 60kg
7
Do 48kg
6
Do 66kg
7
Do 52kg
6
Do 73kg
7
Do 57kg
6
Do 81kg
7
Do 63kg
6
Do 90kg
7
Do 70kg
6
Do 100kg
6
Přes 70kg
5
Přes 100kg
6
Hostitelská země přímo kvalifikuje jednoho (1) sportovce
v každé medailové disciplíně, ve které ho hostitelská země
přihlásila na světový šampionát IBSA 2018 IBSA.

47 mužů
35 žen

7 mužů
6 žen

Sloty pro hostitelskou zemi budou přiděleny nejvýše
postavenému sportovci z hostitelské země (ještě
nekvalifikovanému) ze světového žebříčku IBSA JUDO
s uzávěrkou k 31. květnu 2020.

Příděl od Bipartitní
komise

Všechny nevyužité sloty hostitelské země budou následně
přiděleny prostřednictvím bipartitní metody.
Bipartitní komise IPC a IBSA přidělí jedno (1) kvalifikační
místo v každé medailové disciplíně způsobilým mužům.
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6 žen
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Bipartitní komise IPC a IBSA přidělí jedno (1) kvalifikační
místo v každé medailové disciplíně způsobilým ženám.

CELKEM

Sportovec se smí ucházet o pozvání od Komise pro
bipartitu, jestliže NPV podá písemnou žádost na IBSA Judo
do 15. července 2020.
Muži
Ženy

80 mužů
58 žen

KVALIFIKAČNÍ TERMINÁŘ PRO JUDO
1. Září 2018
Pro sportovce začíná období k dosahování výkonů, které se zaznamenávají
do světového žebříčku IBSA Judo.
16. – 18. listopadu IBSA Judo Mistrovství světa, Odivelas, Portugalsko
2018
8. květen 2020
Termín, do kterého Organizační výbor paralympiády v Tokiu 2020 přijímá
akreditační žádanky od národních paralympijských výborů.
31. květen 2020
Končí období, během kterého mohou sportovci podávat výkony, jež se
zaznamenávají na mužský a ženský světový žebříček IBSA Judo 2020.
18. června 2020
18. června 2020
1. července 2020
1. července 2020
8. července 2020
8. července 2020
3. srpna 2020

IBSA Judo potvrzuje písemně na adresu NPV přidělení kvalifikačních míst.
Začíná období, kdy NPV mohou podávat žádanky na pozvání od Komise pro
bipartitu.
Národní paralympijské výbory potvrzují písemně na adresu IBSA, jestli
přijmou nebo odmítnou přidělená kvalifikační místa.
Poslední možnost podání žádanky na příděl míst od Komise pro bipartitu
IBSA Judo.
IBSA Judo potvrzuje na adresu NPV písemně příděl přerozdělených
kvalifikačních míst.
IBSA Judo písemně informuje o tom, jak Bipartitní komise rozdělila
kvalifikační místa.
Termín, do kterého Organizační výbor paralympiády v Tokiu 2020 přijímá
sportovní přihlášky od národních paralympijských výborů.

TERMINÁŘ PRO POTVRZENÍ VYUŽITÍ KVALIFIKAČNÍCH MÍST
Do 1. července
Každý národní paralympijský výbor musí písemně (pouze e-mail) na adresu
2020
IBSA potvrdit počet kvalifikačních míst, která využije pro nasazení svých
sportovců. NPV, které do tohoto dne neodpoví, o svůj kvalifikační příděl
přijdou, a IBSA je oprávněna tato nevyužitá místa dále přerozdělit.
Do 8. července
IBSA písemně informuje o tom, jak přerozdělí všechna nevyužitá
2020
kvalifikační místa.
8. červenec 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 a IBSA uvalit sankce.
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PŘEROZDĚLENÍ NEVYUŽITÝCH KVALIFIKAČNÍCH MÍST PRO JUDO
Všechna kvalifikační místa, která některý NPV nevyužije, přerozdělí dále IBSA Judo ve prospěch
sportovce, který je v dané disciplíně dalším nejlépe umístěným závodníkem na světovém
žebříčku IBSA mužů a žen bez ohledu na region s uzávěrkou 31. května 2020.
Jakýkoliv kvalifikační slot v kategorii B1 (ring – fenced), který je přidělen a není využit příslušným
NPV, bude přidělen nejvýše hodnocenému sportovci v B1 ve stejné medailové disciplíně až do 20.
místa (jehož NPV není ještě kvalifikován) na IBSA Judo světovém žebříčku k 31. květnu 2020.
Pokud není k dispozici vhodný sportovec z kategorie B1 (až do 20. místa v žebříčku), bude slot
přidělen sportovci s nejvyšším postavením ve stejné medailové disciplíně (jehož NPV není ještě
kvalifikován) na IBSA Judo světovém žebříčku ke 3. květnu 2020.
MEZINÁRODNÍ FEDERACE
International Blind Sports Federation (IBSA)
Výkonný ředitel
Henk Van Aller
Nijenheim 24-19
3704 VT Zeist
Netherlands

Telefon: + 31 644 830 820
E-mail: henk.vanaller@ibsasport.org
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