Nominační kritéria ČPV pro Paralympijské hry

schváleno VG ČPV dne 29. dubna 2020

Nominační kritéria ČPV pro Paralympijské hry
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.
Kritéria jsou kontrolovatelná a v případě nedohledání výsledků ze strany sekretariátu ČPV
je nutné doložení daných výsledků.
Doba platnosti kritérií je minimálně čtyřletá počínaje dnem schválení Výkonným grémiem
ČPV (dále jen VG) a platí nejméně do 31. 12. 2024.

Zásady nominace:
1. Sportovní svazy, jejichž sporty a disciplíny jsou zařazeny do programu PH, navrhují
jmenovitou nominaci na základě splnění kritéria IPC a příslušných MF.
2. Ve shodě s řády a 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. Sekretariát ČPV zabezpečuje všechny oblasti spojené s účastí a pobytem Českého
paralympijského týmu na PH.
5. Časový harmonogram požadovaných materiálů a údajů nutných pro podání jmenovité
přihlášky do soutěží a závodů na PH vychází z termínu určených pořadatelem PH
a sekretariátem ČPV, které jsou pro něj závazné a vycházejí ze zajištění dopravy,
společného oblečení atd…
6. Sportovní svazy si mohou stanovit vlastní kvalifikační kritéria, podle kterých připravují
návrh jmenovité nominace sportovců pro Český paralympijský tým.

Možností získání kvalifikačních míst na PH:
1. Reprezentant se může kvalifikovat přímo tkz. na jméno splněním kvalifikačních kritérii
stanovených příslušnou MF.
2. Reprezentant se může kvalifikovat prostřednictvím zisku „kvót“, kdy sportovní svaz
navrhne nominaci svých aktuálně nejlepších reprezentantů v počtu shodném s počtem
vybojovaných kvót v příslušných disciplínách na základě splnění kvalifikačních podmínek
příslušné MF, nebo IPC ve sportech, které řídí přímo.
3. V případě kolize např. většího množství sportovců, kteří splnili kvalifikační kritéria
s počtem „kvót“, rozhoduje domluva představitelů, nebo pověřenců svazu, kterých se to
týká.
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4. Reprezentanti mohou být k účasti pozváni také prostřednictvím své MF, nebo IPC
ve sportech, které řídí přímo ve výjimečných případech pozváním, nebo přerozdělením
nevyužitých kvalifikačních míst.
5. Reprezentanti týmových sportů se mohou zúčastnit PH na základě úspěšné paralympijské
kvalifikace, nebo přímým pozváním MF, nebo IPC, kdy je z různých důvodů
(např. diskvalifikace, nebo zákazu účasti), nutné doplnit počty účastníků.
6. Reprezentanti se mohou kvalifikovat i na základě žádosti o bipartitní místo (divoká karta),
žádost podává příslušný svaz VG ČPV, které žádost posoudí, schvaluje a následně předá
k vyřízení na MF, nebo na IPC ve sportech, které řídí přímo.

Finální nominace Českého paralympijského týmu:
1. Nominační kritéria a zásady umožňují start nejlepším reprezentantům, kteří prokazují
aktuálně vysokou sportovní výkonnost a kteří mají reálné předpoklady uspět ve světové
špičce.
2. Pro zařazení do finální nominace může být také přihlédnuto k aktuálnímu mimořádnému
výsledku, či prokázané výkonnosti.
3. Na PH nemohou být nominováni reprezentanti a doprovody kteří:
- nepodepsali s ČPV „Etický kodex člena Českého paralympijského týmu“
- nepodepsali formulář „Conditions of Participation Agreement“ – požadován IPC
- zásadním způsobem porušili sportovní pravidla, pravidla o dopingu a zásady fair play
4. Finální jmennou nominaci schvaluje Výkonné grémium ČPV.
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