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ATLETIKA 
 

PARALYMPIÁDA RIO 2016 

Medailové 
disciplíny (celkem 
177) 

Muži (95) Ženy (82) 
 

Konečný seznam medailových disciplin oznámí IPC Athletics v dubnu 2015.  

Kvóta na počet 
sportovců 

Muži 660 

Ženy 440 

Celkem 1100 

Příděl kvalifikačních 
míst 

Kvalifikační kvóta se přiděluje národnímu paralympijskému výboru, nikoliv konkrétnímu 
sportovci.  
 
V případě přídělu prostřednictvím rozhodnutí 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 48 kvalifikačních míst pro muže a 32 
kvalifikačních míst pro ženy. Výjimky mohou nastat při přídělech míst Komisí pro bipartitu.  
 
Stane-li se, že pro dané pohlaví národní paralympijský výbor nemůže nějaká místa využít, 
nesmí je dát k dispozici druhému pohlaví. Tato zbylá místa přerozdělí Komise pro bipartitu 
ve prospěch jiných národních paralympijských výborů, a to sportovcům stejného pohlaví, 
jak bylo původně určeno.  
 

Způsobilost 
sportovců zápolit na 
paralympiádě 

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

 Jsou držiteli platné licence IPC Athletics na rok 2016; 

 V období od 15. října 2014 do 14. srpna 2016 splnili ve své příslušné medailové 
paralympijské disciplíně alespoň 1 BQS (kvalifikační limit „B“), a to na závodech, 
které uznal IPC Athletics, tedy buď přímo na závodech IPC nebo na závodech 
s povolením IPC nebo na závodech konaných se schválením IPC Athletics; 

 Minimální kvalifikační limit splnili v souladu s pravidly IPC pro udílení sportovních 
licencí platnými na sezóny 2014 až 2016; 

 Jsou mezinárodně oklasifikováni se statutem „Review“ (proměnlivá klasifikace) 
nebo „Confirmed“ (potvrzená klasifikace) s tím, že datum případné revize je 
stanoveno až po 31. prosinci 2016. 

 Sportovec, který se chce přihlásit na štafetu, musí být přihlášený také alespoň na 
jednu medailovou disciplínu jednotlivců (s výjimkou dodatečných medailových 
specialistů).  

Maximální možná 
přihláška za NPV 

Národní paralympijský výbor smí přihlásit do každé medailové disciplíny jednotlivců 
maximálně 3 závodníky, ale to za předpokladu, že všichni splnili kvalifikační limit B.  
 
NPV smí přihlásit do každé štafetové medailové disciplíny přihlásit maximálně jedno 
družstvo, které tvoří až 6 způsobilých sportovců.  
 
Do každého maratónského závodu smí každý NPV přihlásit maximálně 6 způsobilých 
závodníků. Jestliže se ale někteří závodníci přihlašují na maratón jako na svou jedinou 
disciplínu, pak jich smí jeden NPV přihlásit jen 3.  
 
Národní paralympijské výbory smějí přihlásit každého způsobilého sportovce do 
libovolného počtu disciplin, ale podmínkou je vždy splnění alespoň kvalifikačního limitu „B“ 
v disciplíně, do které se dotyčný přihlašuje.  
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ZÁSADY KVALIFIKAČNÍHO SYSTÉMU PRO ATLETIKU 

Metoda Kvalifikace Celkem 

Příděl dle 
Mistrovství 
světa IPC 
v atletice 2015 

První a druhý závodník takto umístění v jakékoliv medailové disciplíně 
jednotlivců, která je i na programu disciplin paralympiády 2016, získávají pro 
své národní paralympijské výbory každý po jednom (1) kvalifikačním místu.  
 
Stane-li se, že se sportovec umístí první nebo druhý v medailové disciplíně 
jednotlivců, která je i na programu LPH Rio 2016, více než jednou, stejně pro 
svůj NPV získává jen jedno (1) kvalifikační místo.  
 
Jestliže sportovců, kteří splní výše uvedená kritéria, je méně než kolik je na 
příděl k dispozici míst, pak IPC Athletics přerozdělí zbylá kvalifikační místa 
přímo podle minimálních kvalifikačních limitů „A“.   
 

184 mužů 
 
158 žen 
 
 
 
 

Příděl podle 
Světového 
maratonského 
poháru IPC 
Athletics 2016 

První tři nejlépe umístění sportovci v Top 5 v každé maratónské disciplíně 
z medailového programu Rio 2016, kteří pro svůj NPV nevybojovali 
paralympijské kvalifikační místo na Mistrovství světa 2015, dostanou vždy po 
jednom (1) kvalifikačním místu pro svůj NPV.  
 
Jestliže sportovců, kteří splní výše uvedená kritéria, je méně než kolik je na 
příděl k dispozici míst, pak IPC Athletics přerozdělí zbylá kvalifikační místa 
přímo podle plnění minimálních kvalifikačních limitů „A“.   
 

9 mužů 
 
9 žen 

Příděl podle 
kvalifikačního 
žebříčku Rio 
2016 

IPC Athletics vytvoří kvalifikační žebříček, který bude trvat 12 měsíců, a to od 
1. dubna 2015 do 1. dubna 2016. Žebříček bude zohledňovat každou 
medailovou disciplínu jednotlivců, které jsou na programu Her v Riu, 
s výjimkou maratonských medailových disciplin.  
 
První tři nejlépe umístění sportovci v Top 5 v každé maratónské disciplíně 
z medailového programu Rio 2016, kteří pro svůj NPV dosud nevybojovali 
paralympijské kvalifikační místo v rámci žádné z předešlých metod, dostanou 
vždy po jednom (1) kvalifikačním místu pro svůj NPV. I tehdy, pokud by 
v rámci této metody dosáhl na více kvalifikačního míst, stejně pro svůj NPV 
dostane jen jedno kvalifikační místo.  
 
Jestliže sportovců, kteří splní výše uvedená kritéria, je méně než kolik je na 
příděl k dispozici míst, pak IPC Athletics přerozdělí zbylá kvalifikační místa 
přímo podle plnění minimálních kvalifikačních limitů „A“.   
 

267 mužů 
 
228 žen 

Přímý příděl dle 
limitů „A“ 

Podle sportovců, kteří na závodech konaných s uznáním IPC splní v období 
od 15. října 2014 do 20. června 2016 kvalifikační limit „A“, a kteří pro svůj 
NPV nezískají kvalifikační místo prostřednictvím žádné z výše uvedených 
metod, se bude tvořit příděl kvalifikačních míst podle „A“ limitů. 
 
Jeden NPV smí za každého sportovce podle této metody dostat vždy jen 
jedno (1) kvalifikační místo, a to i tehdy, když sportovec splní limit „A“ ve 
více disciplínách.  
 
Kvalifikační limity „A“ se uznají jen těm sportovcům, kteří v době splnění 
limitů měli licenci a jejichž klasifikační status byl „Confirmed“ nebo 
„Review“, a to před 20. červnem 2016. 
 
Pokud kvalifikační limit „A“ splní více sportovců, než jaký je celkový počet 
kvalifikačních míst, které jsou v rámci tohoto přídělu k dispozici, pak se 
kvalifikační místa přidělí takto:  

156 mužů 
 
11 žen 
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Muži: A x B/C = příděl pro NPV  
 
přičemž 
A = celkový počet mužů z jednoho NPV, kteří za svůj NPV splnili limit „A“ a 
kteří pro svůj NPC nezískali kvalifikační místo v rámci jiné metody 
B = celkový počet kvalifikačních míst, jež jsou mužům k dispozici 
C = celkový počet mužů se splněným limitem „A“ (ze všech NPV), kteří 
nedostali kvalifikační místo v rámci žádné jiné metody 
 
Ženy: D x E/F = příděl pro NPV  
 
přičemž 
D = celkový počet žen z jednoho NPV, které za svůj NPV splnily limit „A“ a 
které pro svůj NPV nezískaly kvalifikační místo v rámci jiné metody 
E = celkový počet kvalifikačních míst, jež jsou ženám k dispozici 
F = celkový počet žen se splněným limitem „A“ ze všech NPC, které pro svůj 
NPV nezískaly kvalifikační místo v rámci jiné metody 
 
IPC Athletics si vyhrazuje právo vypočítaný výsledek mírně upravovat 
v zájmu zužitkování přídělu vyhrazeného pro každé pohlaví. Ve většině 
případů se získaný příděl bude zaokrouhlovat směrem nahoru na další celé 
číslo. Podle uvážení IPC Athletics se ale příděly končící na 0,49 a méně 
mohou zaokrouhlovat směrem dolů.  
 
Kvalifikační místa, která se nepřidělí v rámci této metody, se budou 
rozdělovat pomocí pozvánek Komise pro bipartitu.  
 

 
ZÁSADY KVALIFIKAČNÍHO SYSTÉMU PRO ATLETIKU (POKRAČOVÁNÍ) 

Metoda Kvalifikace Celkem 

Příděl míst do 
štafet 

Osm (8) nejlépe umístěných národních paralympijských výborů na 
štafetovém žebříčku IPC Athletics (od 1. ledna 2015 do 20. června 2016) ve 
štafetových disciplínách vypsaných na programu paralympiády 2016, mohou 
dostat maximálně jedno (1) kvalifikační místo na způsobilé štafetové 
specialisty. Tito závodníci pak mohou takto dostat kvalifikační místo na 
ostatní medailové disciplíny jen tehdy, pokud v nich budou mít vždy splněný 
alespoň kvalifikační limit „B“. 
 
V případě, že po této fázi přídělu ještě nějaká místa zbudou, přerozdělí se 
podle rozhodnutí Komise pro bipartitu. 
 

Až 24 atletů 
 
Až 24 atletek 

Příděl 
kvalifikačních 
míst Komisí pro 
bipartitu 

Komise pro bipartitu složená ze zástupců IPC a IPC Athletics bude ze své 
pravomoci rozhodovat o přídělu kvalifikačních míst devíti (20) způsobilým 
mužům a deseti (10) způsobilým ženám. NPV, který chce ale pro své 
sportovce o příděl u Bipartitní komise žádat, musí nejdříve v tomto smyslu 
podat na IPC Athletics písemnou žádost, a to do 20. června 2016.  
 
V zájmu zachování konání některých medailových disciplin smí Komise 
použít některá nebo všechna bipartijní místa. 

20 mužů  
 
10 žen  

CELKEM Muži 
Ženy 
CELKEM 

660 
440 

1100  
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KVALIFIKAČNÍ TERMINÁŘ PRO ATLETIKU, RIO 2016 

15. října 2014 Začíná období, během kterého mohou sportovci plnit minimální kvalifikační limity „A“ a „B“. 

1. ledna 2015 IPC Athletics zveřejňuje minimální kvalifikační limity „A“ a „B“ (AQS a BQS) na LPH Rio 2016. 

1. dubna 2015 Začíná období, během kterého mohou sportovci dosahovat výsledků, které se budou 
započítávat do kvalifikačního žebříčku pro Rio 2016 a podle kterého se pak budou přidělat 
kvalifikační místa. 

Listopad 2015 Mistrovství světa IPC Athletics 2015, Doha, Katar 

15. prosince 2015 IPC Athletics písemně informuje o tom, kolik které národní paralympijské výbory obdržely 
kvalifikačních míst v souvislosti s přídělem podle výsledků na Mistrovství světa IPC v atletice 
v roce 2015. 
 

15. ledna 2016 Národní paralympijské výbory písemně potvrzují IPC Athletics to, jak využijí kvalifikační místa 
přidělená na základě výsledků svých sportovců na MS 2015. 

1. dubna 2016 Končí období,  během kterého mohou sportovci dosahovat výsledků, které se budou 
započítávat do kvalifikačního žebříčku pro Rio 2016 a podle kterého se pak budou přidělat 
kvalifikační místa. 

Duben 2016 (bude 
ještě potvrzeno) 

Maratonský světový pohár IPC Athletics 2016, Londýn 

30. dubna 2016 Termín, do kterého Organizační výbor paralympiády v Londýně 2016 přijímá akreditační 
žádanky od národních paralympijských výborů (tzv. širší akreditační databáze – 
„Accreditation Long List“). 

2. května 2016 Začíná období, kdy mohou NPV žádat o příděl kvalifikačních míst u Komise pro bipartitu.  

6. května 2016 IPC Athletics písemně potvrzuje národním paralympijským výborům, kolik kvalifikačních míst 
jim bylo přímo přiděleno na základě umístění ve Světovém maratonském poháru 2016 a 
kvalifikačním žebříčku pro Rio 2016. 

27. května 2016 Termín, do kterého musejí NPV potvrdit, do jaké míry zužitkují přímá kvalifikační místa 
přidělená na základě umístění ve Světovém maratonském poháru 2016 a kvalifikačním 
žebříčku pro Rio 2016. 

20. června 2016 Končí období, během kterého mohli sportovci plnit kvalifikační limit „A“, na jejichž základě 
pak IPC Athletics může národním paralympijským výborům přidělovat kvótu.   

20. června 2016 Termín, do kterého musí IPC Athletics obdržet žádanky na příděl kvalifikačních míst Komisí 
pro bipartitu od národních paralympijských výborů.  

30. června 2016 IPC Athletics písemně informuje NPV o tom, kolik dostanou kvalifikačních míst na základě 
kvalifikačních limitů „A“ a podle metody přídělu na štafety. 

30. června 2016 IPC Athletics písemně informuje o přídělu míst od Komise pro bipartitu.  

8. července 2016 NPV písemně potvrdí IPC Athletics, jak využijí místa na základě kvalifikačních limitů „A“ a 
podle metody přídělu na štafety. 

15. července 2016 IPC Athletics písemně potvrdí přerozdělení všech nevyužitých kvalifikačních míst.  

14. srpna 2016 Končí období, do kterého mohou sportovci plnit kvalifikační limity „A“ a „B“. 
15. srpna 2016 Termín, do kterého Organizační výbor paralympiády v Riu přijímá sportovní přihlášky od 

národních paralympijských výborů. 

 

TERMINÁŘ PRO POTVRZENÍ VYUŽITÍ KVALIFIKAČNÍCH MÍST PRO ATLETIKU 

 Do termínů uvedených níže musejí příslušné národní paralympijské výbory písemně potvrdit 
(postačí i e-mail a fax) na adresu IPC Athletics počet kvalifikačních míst, která využijí pro 
nasazení svých sportovců. NPV, které do tohoto dne neodpoví, o svůj kvalifikační příděl 
mohou přijít, a IPC Athletics může tato nevyužitá místa dále přerozdělit.  

15. července 2016 Nejpozději do 15. července 2016 IPC Athletics písemně informuje o tom, jak přerozdělí 
všechna nevyužitá kvalifikační místa.  

15. 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 Athletics uvalit 
sankce.   
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PŘEROZDĚLENÍ NEVYUŽITÝCH KVALIFIKAČNÍCH MÍST 

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

 

MEZINÁRODNÍ PARALYMPIJSKÁ SPORTOVNÍ FEDERACE (IPSF) 

International Paralympic Committee (IPC) 
Adenauerallee 212-214 
D-53113 Bonn 
Germany    

Telefon: + 49 228 2097 200 
Fax:       + 49 228 2097 209 
E-mail:  ipcathletics@paralympic.org 

 


