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PŘEDBĚŽNÁ TERMÍNOVÁ LISTINA 2021 

  Únor   

10.-13.  Fazza International (GP) Dubaj UAE repre kádry  

  Březen   

18.-20.  13th Tunis International Meeting (GP) Tunis TUN repre kádry  

  Duben   
1.  Konec období pro dosažení výkonů a limitů podle metod QRA a RA. 
16.-18.  Italian Open Championships (GP)  ??? ITA repre kádry 

  Květen 
3.  Začátek období pro NPV požádat komisi bipartity o přidělení dalších míst. 
5.  WPA písemně potvrdí počet přidělených míst pro NPV podle QRA a RA. 
5.-7.  Handisport Open Paris (GP)  Paříž FRA repre kádry  
14.-16.  ParAthletics Nottwil SUI repre kádry 
19.  NPV potvrdí využití přidělených míst podle metod QRA a RA. 
???    Jarní atletika spastiků Bílina TJ/SK  

  Červen 
1.  Konec období pro NPV požádat komisi bipartity o přidělení dalších míst. 
1.-5.  Mistrovství Evropy 2020  Bydhošť POL nominovaní 
???  Konec období pro sportovce k dosažení výkonů pro výpočet podle HPA. 
???  WPA písemně oznámí počet míst pro NPV podle metody HPA. 
???  MČR v atletice Spastic Handicap Bílina TJ/SK 
21.  WPA písemně potvrdí přidělená místa od komise bipartity. 

  Červenec 
6.  NPV písemně potvrdí využití přidělených míst komise bipartity a podle HPA. 

  Srpen   
1.  Konec období pro sportovce k dosažení MES pro účast na LPH v Tokiu. 
2.  Organizátoři LPH obdrží od NPV sportovní přihlášku. 
24.8.-5.9.  Paralympic Games 2021 Tokio JAP nominovaní 

  Září   
???        Podzimní atletika Spastiků Bílina repre kádry + TJ /SK 

Červeně jsou označeny závody, na nichž se pro LPH v Tokiu 2021 dají plnit limity ve smyslu 
kvalifikačních metod  QRA pro národní para výbory, modře další limity podle metody HPA pro 
sportovce. 
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PARALYMPIJSKÉ HRY 2021 

Tokio JAP, 24. 8. – 5. 9. 2021 

Skončila tragikomická sezóna roku 2020. Celosvětová pandemie nás připravila o řadu závodů, 
nejenom těch domácích a významných mezinárodních soutěží, ale především těch velkých, 
nejdůležitějších, o evropský šampionát a Letní paralympijské hry. Oboje závody byly přeloženy na 
příští rok, Evropa na rozdíl od LPH zatím bez určitého data. Světový šampionát, který se měl v r. 2021 
konat je přeložen na rok 2022, stejně tak mistrovství světa juniorů. 
V květnovém čísle zpravodaje jsme uvedli upravená kvalifikační pravidla pro tokijskou paralympiádu. 
Pro osvěžení paměti si je zopakujme a podívejme se, co uvedený předpis znamená pro naši republiku 
po ukončené letošní sezóně. Postavení českých závodníků v žebříčcích k LPH jsme vypreparovali z 
https://www.paralympic.org/athletics/rankings, kde jsme zvolili „Minimum Entry Standard Ranking“ a 
„Tokyo 2020 Paralympic Games – 24 month ranking“. 
 

 Kvalifikační kritéria atletika – verze z 23. 7. 2020 

Podmínky k účasti 

Zúčastnit se mohou pouze sportovci, kteří: 
a) mají platnou licenci pro rok 2021 
b) splní minimální limit (Minimum Entry Standard – MES) na kalendářním závodě IPC, a to 

v době od 1. 10. 2018 do 1. 8. 2021 
c) mají mezinárodní klasifikaci se statutem C nebo R s datem revize po 31. prosinci 2021  
d) nebo dostali od komise pro bipartitu přímou pozvánku.  

Nikdo z níže uvedených sportovců, kdo by tyto podmínky nesplnil, by se do výše zmíněných žebříčků 
nedostal. 

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 

Podle této metody má Česká republika zajištěno jedno místo – Aleš Kisý z ČATHS se umístil na 
prvním místě. Martina Šimonová sice skončila ve vrhu koulí třetí, ale její disciplína není na LPH 
vypsána. 

V případě, že bude touto metodou přiděleno méně míst než je kvalifikační kvóta (360 mužů, 288 žen), 
WPA přidělí zbytek míst podle Kvalifikační metody podle žebříčků (QRA). 

To je poměrně pravděpodobné. Jak to tedy v současné chvíli pro naši republiku vypadá: 

Kvalifikační metoda podle žebříčků (Qualification Ranking Allocation – QRA) 

WPA ustavila pro každou medailovou disciplínu (vyjma maratonu) 24 měsíční žebříčky s výkony od 1. 
4. 2019 do 1. 4. 2021. V žebříčcích se mohou objevit pouze sportovci, kteří v době dosažení výkonu 
měli licenci a byl jim před 1. 4. 2021 v Master listu přidělen status R nebo C. 
Prvních šest (6) v žebříčku nejvýše umístěných sportovců v každé individuální medailové disciplíně 
obdrží jedno (1) místo pro svůj NPV. 

V tabulce níže to tedy vypadá na další čtyři místa pro republiku, pokud naše závodníky někdo do 1. dubna 
2021 v žebříčku neodsune z první šestice dozadu. Z toho vyplývá, že tito jmenovaní by se mohli po 

https://www.paralympic.org/athletics/rankings
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závodech konaných v uvedeném období (Dubaj, Tunis, Sharjah) na své pozici udržet, nebo si pozici ještě 
upevnit či vylepšit.  

M/W Discíplína Poř. Příjmení Jméno Nar. Výsl. Datum Místo Svaz 

M Kuželka F32 4 Serbus Frantisek 1985 34,01 2019-09-01 Bilina ČATHS 

W Koule F35 4 Luxova Anna 1997 8,66 2019-09-22 Pardubice ČFSH 

W Koule F37 5 Datinska Eva 1986 10,9 2020-08-08 Pardubice ČFSH 

M Kuželka F51 6 Beles Radim 1973 28,99 2020-08-22 Olomouc ČATHS 

Určitá šance je také u borců vi z níže, museli by se však těchto závodů zúčastnit a pokusit se probojovat 
mezi šest nejlepších ve svém rankingu neboli žebříčku. Je zde uvedena i Lenka Kadetová, která letos 
svoji atletickou kariéru ukončila, ale kdož ví, třeba by nám za ni místo přidělili. 

M Kuželka F51 7 Zach Martin 1985 28,59 2019-09-22 Pardubice ČSTPS 

W 100 m T47 7 Jakschova Tereza 1995 0:12.75 2019-06-08 Praha ČATHS 

M Kuželka F51 8 Enge Michal 1985 28,46 2020-09-20 Pardubice ČATHS 

W Disk F64 8 Simonova Martina 1988 30,80 2020-09-13 Bilina ČFSH 

W Koule F35 9 Kadetova Lenka 1990 6,03 2019-05-25 Bilina ČFSH 

W Kuželka F32 9 Muzikova Anna 1997 17,33 2019-11-08 Dubai ČATHS 

M Koule F53 10 Slesingr Jan 1992 6,80 2020-08-22 Cracow 
 M OštěpF38 11 Vratil Petr 1983 42,86 2019-07-20 Bydgoszcz ČFSH 

M Kuželka F51 11 Vanek Jan 1979 27,32 2020-08-22 Olomouc ČATHS 
 

Kvalifikační metoda přidělených míst (Representation Allocation – RA) 
Jestliže NPV nezískal výše uvedenými metodami alespoň jedno místo v každém pohlaví, může získat 
alespoň jedno místo pro muže a jedno místo pro ženy, pokud má NPV sportovce, který v kvalifikačním 
období splnil minimální limit (Minimum Entry Standard – MES). 

Tak tato metoda se nás pravděpodobně netýká, protože určitě alespoň jedno místo v každém pohlaví 
podle výše uvedených metod získáme. 

Metoda vysokého výkonu (High Performance Allocation – HPA) 
Sportovci, kteří dosáhli na výkon dle tohoto limitu na soutěži uznané WPA mezi 1. říjnem 2018 a 
červnem 2021 (přesné datum bude určeno), měli v době dosažení výkonu platnou licenci C nebo R, 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 muže a ženy po odečtení kvalifikačních míst přidělených předchozími metodami. 

I zde je určitá jiskřička naděje, třeba něco z celkové kvóty zbude i po odečtení míst podle výše uvedených 
metod. Tento způsob výběru se z Česka týká čtyř sportovců, kteří vysoký limit zatím splnili: 

M/W Discíplína Poř. Příjmení Jméno Nar. Výsl. HPA Svaz 

M Kuželka F51 7 Zach Martin 1985 28,59 27,49 ČSTPS 

W 100 m T47 7 Jakschova Tereza 1995 0:12.75 0:12,92 ČATHS 

M Kuželka F51 8 Enge Michal 1985 28,46 27,49 ČATHS 

W Disk F64 8 Simonova Martina 1988 30,8 28,90 ČFSH 
 

Pokud bude k dispozici více zbývajících kvalifikačních míst, než bude sportovců, kteří dosáhli na 
vysoký výkonnostní standard, budou zbylá kvalifikační místa přerozdělena komisí bipartity. 
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Potom by přišla na řadu poslední metoda: 

Místo na pozvání komise bipartity 
Komise pozve sedm mužů a sedm žen k posílení slabě obsazených medailových disciplín, NPV však 
musí o místo písemně požádat do 1. června 2021. Pozvání bude určeno pro konkrétního sportovce, 
nikoliv pro NPV. 

Dlužno připomenout, že (vyjma této metody) se vždy jedná o místo pro republiku. Pak se zpravidla o 
konkrétních jménech sportovců musí dohodnout svazy. 

 

           Veny   

 


