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TERMÍNOVÁ LISTINA 2019 
   

  Listopad   
7.-15.    Mistrovství světa WPA Dubaj UAE nominovaní 

 

Mistrovství světa WPA 2019 
Dubaj UAE, 7. – 15. LISTOPADU 2019 

Z World Para Athletics dorazila druhá verze časového pořadu. Zásadní novinkou je kvalifikace v obou 
disciplínách F34 pro Martina, ostatní změny zásadní nejsou, spíš drobné. Komplet časový pořad je na 
https://www.paralympic.org/sites/default/files/2019-10/2019-10-21%20Competition%20Schedule%20Dubai%202019%20v2.0%20Teams.pdf. 

 

Časový pořad SH – verze 2.0 z 191021 
 

Datum Start Disciplina Sex Třída Fáze Startují  

Čt 7. 11. 2019 10:56 koule M F34 Q Dvořák Martin 

So 9. 11. 2019 9:03 koule M F37 F Pallag Michal 

 9:09 oštěp M F33/34 Q Dvořák Martin 

 11:04 koule Ţ F37 F Datinská Eva 

 18:00 oštěp M F38 F Vrátil Petr 

Ne 10. 11. 2019 10:01 disk Ţ F43/44/62/64 F Šimonová Martina 

 18:34 koule M F34 F Dvořák Martin 

 19:31 100m Ţ T35 F Luxová Anna, Kadetová Lenka 

Po 11. 11. 2019 10:56 koule M F38 F Vrátil Petr 

Út 12. 11. 2019 18:00 disk  Ţ F37/38 F Datinská Eva 

 18:22 oštěp M F33/34 F Dvořák Martin 

St 13. 11. 2019 19:02 disk M F37 F Pallag Michal 

 19:52 koule Ţ F43/44/62/64 F Šimonová Martina 

Čt 14. 11. 2019 11:02 koule Ţ F35 F Luxová Anna 

 19:09 200m Ţ T35 F Kadetová Lenka 

 
Počítejte s tím, ţe v Emirátech je o tři hodiny víc.  
Pro startující je důleţitý i čas, kdy se mají dostavit předem do svolavatelny, tedy do call roomu: 
 

soutěţe na dráze 30 minut 

vrhači vozík 35 minut 

vrhači chodící 50 minut 

https://www.paralympic.org/sites/default/files/2019-10/2019-10-21%20Competition%20Schedule%20Dubai%202019%20v2.0%20Teams.pdf
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Pokud budete chtít soutěţe sledovat v přímém přenosu, tak na https://www.paralympic.org/dubai-
2019, případně na youtube. 
 

PARALYMPIJSKÉ HRY 2020 

Tokio JAP, 25. 8. – 6. 9. 2020 

Kvalifikační kritéria atletika 

Podmínky k účasti 

Zúčastnit se mohou pouze sportovci, kteří: 
a) mají platnou licenci pro rok 2020, 
b) splní minimální limit (Minimum Entry Standard – MES) na kalendářním závodě IPC, a to 

v době od 1. 11. 2018 do 1. 8. 2020, 
c) mají mezinárodní klasifikaci se statutem C nebo R, 
d) nebo dostali od komise pro bipartitu přímou pozvánku.  

Kvalifikační metoda podle MS 2019 
Sportovci, kteří se na MS 2019 v medailové disciplíně umístí do 4. místa, získají pro svůj NPV jedno 
(1) kvalifikační místo 
V případě, ţe se sportovec umístil na prvním aţ čtvrtém místě ve více neţ jedné disciplíně, můţe pro 
svůj NPV získat jen jedno místo. 
V případě, ţe bude touto metodou přiděleno méně míst neţ je kvalifikační kvóta (360 muţů, 288 ţen), 
WPA přidělí zbytek míst podle Kvalifikační metody podle ţebříčků (QRA). 
 
Kvalifikační metoda podle žebříčků (Qualification Ranking Allocation – QRA) 
WPA ustavila pro kaţdou medailovou disciplínu (vyjma maratonu) 12ti měsíční ţebříčky s výkony od 
1. 4. 2019 do 1. 4. 2020. V ţebříčcích se mohou objevit pouze sportovci, kteří v době dosaţení 
výkonu měli licenci a byl jim před 1. 4. 2020 v Master listu přidělen status R nebo C. 
Prvních šest (6) v ţebříčku nejvýše umístěných sportovců v kaţdé individuální medailové disciplíně 
obdrţí jedno (1) místo pro svůj NPV. 
V případě, ţe by byl sportovec oprávněn získat více neţ jedno kvalifikační místo podle této metody, 
on/ona můţe pro svůj NPV získat jen jedno (1) místo. 
Sportovci, kteří získali kvalifikační místo podle umístění na MS), nemohou jej pro svůj NPV získat 
touto metodou. 
V případě, ţe bude touto metodou přiděleno méně míst neţ je kvalifikační kvóta (245 muţů, 163 ţen), 
WPA přidělí zbytek míst podle kvalifikační metody RA. 
 
Kvalifikační metoda přidělených míst (Representation Allocation – RA) 
Jestliţe NPV nezískal výše uvedenými metodami alespoň jedno místo v kaţdém pohlaví, můţe získat 
alespoň jedno místo pro muţe a jedno místo pro ţeny, pokud má NPV sportovce, který v kvalifikačním 
období splnil minimální limit (Minimum Entry Standard – MES). 
Příklad: 

Dříve získaná místa Poč. sportovců splnivších MES Poč. míst podle této metody 

M F M F M F 

0 0 1 1 1 1 

0 0 0 1 0 1 

https://www.paralympic.org/dubai-2019
https://www.paralympic.org/dubai-2019
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0 0 1 0 1 0 

1 0 1 1 0 1 

0 1 1 1 1 0 

0 0 0 0 0 0 

1 1 1 1 0 0 

 - větší nebo rovný  
Pokud má NPV více sportovců, kteří dosáhli MES, budou místa pro podle RA přidělena za toho 
sportovce, který má nejvyšší umístění v ţebříčku podle pohlaví, ostatní sportovci budou vyloučeni z 
dalších metod přidělování. 
V případě, ţe bude touto metodou přiděleno méně míst, neţ je ještě moţno přidělit v tomto bodě, 
WPA přidělí zbytek míst podle následující metody. 
 
Metoda vysokého výkonu (High Performance Allocation – HPA) 
WPA v říjnu 2019 zveřejní seznam vysokých výkonnostních limitů (přesné datum bude ještě určeno). 
Sportovci, kteří dosáhli na výkon dle tohoto limitu na soutěţi uznanou WPA mezi 1. říjnem 2018 a 
červnem 2020 (přesné datum bude určeno) a zároveň nezískali kvalifikační místo jednou z výše 
uvedených metod, budou zařazeni mezi sportovce, kteří budou vzati v úvahu při přidělování míst touto 
metodou.  
Počet kvalifikačních míst rozdělených touto metodou bude určen podle počtu míst zbývajících 
z celkové kvóty pro muţe a ţeny po odečtení kvalifikačních míst přidělených předchozími metodami. 
Pokud bude k dispozici více zbývajících kvalifikačních míst neţ bude sportovců, kteří dosáhli na 
vysoký výkonnostní standard, budou zbylá kvalifikační místa přerozdělena komisí bipartity. 
 
Místo na pozvání komise bipartity 
Komise pozve sedm muţů a sedm ţen k posílení slabě obsazených medailových disciplín, NPV však 
musí o místo písemně poţádat do června 2020 (přesné datum bude určeno). Pozvání bude určeno 
pro konkrétního sportovce, nikoliv pro NPV. 
 

 
 
               Veny 


