
20210825 ZPH Peking 2022 kvalifikační pravidla ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ 

1 

 
 

ZPH PEKING 2022 

 

KVALIFAČNÍ PRAVIDLA 

 

ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ 
 

 

SEZNAM MEDAILOVÝCH DISCIPLIN 

 
Muži Ženy Smíšené Celkem 

15 15 0 30 

RYCHLOSTNÍ DISCIPLÍNY 

- sjezd ZP 

- sjezd sedící 

- sjezd stojící 

- superobří slalom ZP 

- superobří slalom sedící 

- superobří slalom stojící 

- super kombinace ZP 

- super kombinace sedící 

- super kombinace stojící 

 

TECHNICKÉ DISCIPLÍNY 

- obří slalom ZP 

- obří slalom sedící 

- obří slalom stojící 

- slalom ZP 

- slalom sedící 

- slalom stojící 

RYCHLOSTNÍ DISCIPLÍNY 

- sjezd ZP 

- sjezd sedící 

- sjezd stojící 

- superobří slalom ZP 

- superobří slalom sedící 

- superobří slalom stojící 

- super kombinace ZP 

- super kombinace sedící 

- super kombinace stojící 

 

TECHNICKÉ DISCIPLÍNY 

- obří slalom ZP 

- obří slalom sedící 

- obří slalom stojící 

- slalom ZP 

- slalom sedící 

- slalom stojící 

  

 

Celková kvóta na počet sportovců 

Muži Ženy Bez rozlišení pohlaví CELKEM 

140 80 0 220 

 

 

Příděl kvalifikační míst 

Jeden sportovec smí získat jen jedno (1) kvalifikační místo. Kvalifikační místo podle tohoto systému se 

přiděluje národnímu paralympijskému výboru (NPV), ne konkrétnímu sportovci. Jedná-li se o příděl 

kvalifikačního místa prostřednictvím pozvánek od Komise pro bipartitu, získává místo konkrétní 

sportovec, ne jeho/její NPV.  

 

Maximální kvóta pro jednotlivé NPV 

Jednotlivé NPV mohou získat nejvíce dvacet (20) kvalifikačních míst pro muže a patnáct (15) míst pro 

ženy. Výjimky mohou nastat tehdy, pokud sportovci v rámci svých NPV dostanou nabídku kvalifikace 

od Komise pro bipartitu.  

 

Způsobilost sportovců pro zisk kvalifikačního místa od svého NPV 

Aby sportovci mohli od svého NPV získat kvalifikační místo na ZPH, musejí splňovat tyto podmínky:  

• Musejí mít platnou závodní licenci WPAS (World Paralympic Alpine Skiing) na sezóny 2020/2021 

a 2021/2022. 

• Musejí být oklasifikováni s mezinárodní platností a status jejich klasifikace musí být buď 

„Confirmed“ (status je potvrzený) nebo „Review“ (status podléhá přezkoumání) s tím, že u 

„Review“ je klasifikační přezkoumání (revize) nastaveno až po skončení sezóny 2021/2022. 

• Narodili se v roce 2006 nebo dříve.  
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Další kvalifikační požadavky pro technické disciplíny:  

• Sportovci jednak musejí nejpozději k datu 14. února 2022 získat v rámci sezóny 2021/2022 body 

alespoň v jednom (1) technickém závodě (výjimky mohou nastat v případě přídělu míst od Komise 

pro bipartitu); a zároveň 

• Musejí k datu 14. února 2022 figurovat v žebříčku WPAS a dosáhnout (u mužů) bodového 

hodnocení 220 a (u žen) 240 nebo méně buď v žebříčku slalomu WPAS nebo v žebříčku obřího 

slalomu WPAS. Výjimky mohou nastat v případě přídělu míst od Komise pro bipartitu. 

 

Další kvalifikační požadavky pro rychlostní disciplíny:  

• Sportovci jednak musejí nejpozději k datu 14. února 2022 získat v rámci sezóny 2021/2022 body 

alespoň v jednom (1) rychlostním závodě (výjimky mohou nastat v případě přídělu míst od Komise 

pro bipartitu); a zároveň 

• Musejí k datu 14. února 2022 figurovat v žebříčku WPAS a dosáhnout bodového hodnocení (u 

mužů) 140 bodů a (u žen) 180 bodů nebo méně buď v žebříčku sjezdu WPAS nebo v žebříčku 

superobřího slalomu WPAS nebo v žebříčku superkombinace WPAS (jen pro superkombinaci). 

Výjimky mohou nastat v případě přídělu míst od Komise pro bipartitu. 

 

Maximální počet přihlášených za jeden NPV: 

• Jeden NPV smí na každou medailovou disciplínu přihlásit maximálně pět (5) způsobilých 

sportovců. Výjimky mohou nastat v případě přídělu míst od Komise pro bipartitu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVALIFIKAČNÍ SYSTÉM 

 

Kvalifikační místa se mohou přidělovat následujícími způsoby:  

 

Metoda Kvalifikace Celkový příděl 

Příděl podle žebříčku 

WPAS sezóny 

2020/2021 

Každý muž s bodovým ohodnocením 220 nebo méně 

v bodování WPAS k datu 3. května 2021 získává jak 

v superobřím, tak v obřím slalomu pro svůj NPV 

jedno (1) kvalifikační místo, a to až do naplnění 

maximální kvóty pro jednotlivé NPV.  

 

Každá žena s bodovým ohodnocením 240 nebo 

méně bodování WPAS k datu 3. května 2021 získává 

jak v superobřím, tak v obřím slalomu pro svůj NPV 

jedno (1) kvalifikační místo, a to až do naplnění 

maximální kvóty pro jednotlivé NPV.  

 

Stane-li se, že celkový počet kvalifikovaných žen 

a/nebo mužů k datu 3. května 2021 přesáhne počet 

115 mužů 

55 žen 
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kvalifikačních míst, která jsou k dispozici pro dané 

pohlaví, použije se pro každé z pohlaví výpočet dle 

tohoto faktoru:  

 

(A / B) x C = počet kvalifikačních míst na dané 

pohlaví pro jednotlivý NPC 

A = celkový mužů/žen, kteří/které v rámci svého 

NPV splňují podmínku pro zisk kvalifikačního místa 

podle žebříčku 2020/2021  

B = celkový počet mužů/žen (ze všech NPV),  

kteří/které splňují podmínku pro zisk kvalifikačního 

místa podle žebříčku 2020/2021 

C = celkový počet kvalifikačních míst, která jsou 

k dispozici na dané pohlaví podle metody přídělu dle 

žebříčku 2020/2021 

 

Počet přidělených míst pro každý NPV se zaokrouhlí 

nahoru nebo dolů na nejbližší celé číslo (až po 

dosažení maximální kvóty), případně se zaokrouhlí 

na jedno (1) místo, pokud podle výpočtu je příděl pro 

daný NPV nižší než 1. 

 

V případě, že počet míst přidělených podle této 

metody bude nižší, než kolik je míst k dispozici, 

přidělí WPAS zbývající místa podle pravidel pro 

rovné zastoupení (vizte níže).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoda Kvalifikace Celkový příděl 

Příděl dle metody pro 

rovné zastoupení 

Pokud některý NPV nezíská v rámci přídělů podle 

výše uvedených metod alespoň jedno (1) kvalifikační 

místo, může dostat až jedno (1) místo pro muže a jedno 

(1) místo pro ženy, jestliže má ve svých řadách 

sportovce daného pohlaví, který/která se zúčastnil(a) 

v sezóně 2020/2021 alespoň jednoho závodu.  

 

Počet kvalifikačních míst, která budou k dispozici 

podle tohoto systému, se stanoví podle míst, která 

zbudou pro jednotlivá pohlaví po uzavření výpočtu 

přídělu s použitím faktoru (výše).     

 

Místa, která se nebudou moci přidělit podle tohoto 

systému, se přidělí pomocí pozvánek Komise pro 

bipartitu, první kolo (níže). 

 

Bude upřesněno 

Pozvánky od Komise 

pro bipartitu – první 

kolo 

WPAS a IPC mohou přidělit kvalifikační místa od 

Komise pro bipartitu patnácti (15) způsobilým mužům 

a patnácti (15) způsobilým ženám. Kvalifikace 

15 mužů 

15 žen 
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získaná od Komise pro bipartitu neopravňuje 

sportovce k účasti ve všech medailových disciplínách. 

Daná pozvánka se bude vztahovat k účasti sportovce v 

konkrétní disciplíně nebo disciplínách. 

Aby NPV mohl získat pro své sportovce nabídku 

kvalifikovat se na základě přídělu od Komise pro 

bipartitu v prvním kole, musí daný NPV nejpozději do 

13. října 2021 podat u WPAS oficiální písemnou 

žádost.  

Místa, která se nebudou moci přidělit podle tohoto 

systému (první kolo), se přidělí pomocí pozvánek 

Komise pro bipartitu, druhé kolo (níže). 

  

Pozvánky od Komise 

pro bipartitu – druhé 

kolo 

WPAS a IPC mohou přidělit kvalifikační místa od 

Komise pro bipartitu deseti (10) způsobilým mužům a 

deseti (10) způsobilým ženám. Kvalifikace získaná od 

Komise pro bipartitu neopravňuje sportovce k účasti 

ve všech medailových disciplínách. Daná pozvánka se 

bude vztahovat k účasti sportovce v konkrétní 

disciplíně nebo disciplínách. 

Aby NPV mohl získat pro své sportovce nabídku 

kvalifikovat se na základě přídělu od Komise pro 

bipartitu ve druhém kole, musí daný NPV nejpozději 

do 7. února 2022 podat u WPAS oficiální písemnou 

žádost.  

 

10 mužů 

10 žen 

Celkem  140 mužů 

80 žen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termínový plán kvalifikace alpského lyžování ZPH Peking 2022 

 

3. května 2021 Uzávěrka přídělu kvalifikačních míst na základě žebříčku WPAS sezóny 

2020/2021, s případnou úpravou kvót pomocí faktorového přepočtu.  

 

1. června 2021 WPAS doručuje národním paralympijským výborům písemné potvrzení 

kvalifikačních přídělů.  

 

1. července  Národní paralympijské výbory doručují WPAS písemné potvrzení 

ohledně přijetí kvalifikačních přídělů.  

 

13. září 2021 Začíná první kolo přídělů kvalifikačních míst nabízených 

prostřednictvím pozvánek od Komise pro bipartitu.  

 

13. října 2021 Termín, do kterého NPV musejí podat žádanky na příděl kvalifikačních 

míst od Komise pro bipartitu (první kolo). 
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20. října 2021 WPAS doručuje národním paralympijským výborům písemné potvrzení 

kvalifikačních přídělů ve formě pozvánek od Komise pro bipartitu – 

první kolo.  

 

12. listopadu 2021 Termín, do kterého Organizační výbor ZPH Peking 2022 přijímá 

akreditační formuláře od NPV pro všechny potenciální sportovce, kteří 

se mají účastnit Her (tzv. Long List). 

 

10. ledna 2022 Začíná druhé kolo přídělů kvalifikačních míst nabízených 

prostřednictvím pozvánek od Komise pro bipartitu.  

 

7. února 2022 Termín, do kterého NPV musejí podat žádanky na příděl kvalifikačních 

míst od Komise pro bipartitu (druhé kolo). 

 

14. února 2022 Termín, do kterého musejí sportovci nasbírat body prostřednictvím své 

účasti v alespoň jednom závodě sezóny 2021/2022, a splnit tak 

požadavky na způsobilost moci se účastnit Her.  

 

15. února 2022 WPAS doručuje národním paralympijským výborům písemné potvrzení 

kvalifikačních přídělů ve formě pozvánek od Komise pro bipartitu – 

druhé kolo.  

 

18. února 2022 Termín, do kterého Organizační výbor ZPH Peking 2022 přijímá od 

národních paralympijských výborů sportovní přihlášky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTUP PRO POTVRZOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘÍDĚLŮ 

Každý národní paralympijský výbor musí nejpozději do 1. července 2021 do rukou WPAS písemně 

potvrdit (přijímají se i e-maily a faxy) počet kvalifikačních míst, která daný NPV využije. Národní 

paralympijské výbory, které do tohoto data příděl nepotvrdí, o něj přijdou a WPAS tato nevyužitá místa 

smí dále přerozdělit.  

 

WPAS doručí do 15. února 2022 písemné potvrzení o přerozdělení dosud nevyužitých kvalifikačních 

míst.  

 

Počínaje 15. únorem 2022 se bere oficiálně za potvrzené, že příslušné národní paralympijské výbory 

využijí kvalifikační místa, která jim byla na ZPH Peking 2022 přidělena. Proti NPV, který nakonec tato 

přidělená místa nevyužije, může IPC a WPAS uvalit sankce.  

 

 

PŘEROZDĚLENÍ NEVYUŽITÝCH KVALIFIKAČNÍCH MÍST 

Všechna kvalifikační místa, která libovolný národní paralympijský výbor nevyužije, se přerozdělí 

prostřednictvím druhého kola pozvánek od Komise pro bipartitu.  
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MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ FEDERACE 

 

World Para Alpine Skiing (WPAS) 

Adenauerallee 212-214 

53113 Bonn 

Německo 

E-mail:  info@WorlParaAlpineSkiing.org 

Tel.:  +49 228 2097 200 

Fax:  +49 228 2097 209 

mailto:info@WorlParaAlpineSkiing.org

