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Jachting 
 

PARALYMPIÁDA V RIU 2016 

Medailové disciplíny 
(3) 

Smíšené (3) Ženy (0), Muži (0) 

Jednotlivci 
Single-Person Keelboat 2.4mR 
Dvojice 
Two-Person Keelboat (SKUD18) 
Trojice 
Three-Person Keelboat (Sonar) 

 
 

Kvóta na počet 
sportovců 

Muži  

Ženy 11 

Bez ohledu na pohlaví 69 

Celkem 80 

Příděl kvalifikačních 
míst 

Kvalifikační kvóta se přiděluje národnímu paralympijskému výboru, nikoliv 
konkrétnímu sportovci, nebo týmu. 

Maximální možná 
kvóta pro každý NPV 

Národnímu paralympijskému výboru smí být přidělena maximálně jedna loď 
(1) v medailové disciplíně. NPV smí získat maximálně šest (6) kvalifikačních 
míst.  
 

 
 
 
 
 

PARALYMPIÁDA V RIU 2016 YACHTING 

Způsobilost 
sportovců zápolit na 
paralympiádě 

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

 Účastnili se minimálně jednoho ISAF/IFDS* závodu mezi 1. lednem 
2014 a 30. červencem 2016 (* převedení správy pod ISAF, platné od 
listopadu 2014)  

 Jsou mezinárodně oklasifikováni se statutem „Confirmed“ (potvrzená 
klasifikace) nebo „Review“ (proměnlivá klasifikace) po 31. prosinci 2016 

 

Maximální možná 
kvóta pro každý NPV  

Národní paralympijský výbor smí přihlásit do každé disciplíny maximálně jednu (1) 
loď a může si vybrat: 
* Jednoho (1) sportovce jakéhokoliv pohlaví pro závod jednotlivců - Keelboat 
v medailové disciplíně, 
* Dva (2) sportovce pro závod Dvojek - Keelboat v medailové disciplíně, ve které 
musí být zastoupena alespoň jedna žena, 
* Tři (3) sportovce jakéhokoliv pohlaví pro závod trojek - Keelboat v medailové 
disciplíně 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 

 
 

ZÁSADY KVALIFIKAČNÍHO SYSTÉMU PRO JACHTING 

Metoda Kvalifikace Celkem 

MS 2014 IFDS v 
jachtingu - Světový 
Kvalifikační Šampionát 

V medailové disciplíně v soutěži jednotlivců (Single-Person 
Keelboat) se kvalifikuje nejvýše osm (8) umístěných lodí 
z různých zemí. 
 
V medailové disciplíně ve dvojkách (Two-Person Keelboat) se 
kvalifikuje nejvýše pět (5) umístěných lodí z různých zemí. 
 
V medailové disciplíně ve trojkách (Three-Person Keelboat) se 
kvalifikuje nejvýše sedm (7) umístěných lodí z různých zemí. 
 
V případě, že se nebude konat MS 2014 IFDS v jachtingu, nebo 
požadované množství závodů v daných medailových 
disciplínách nebude dokončeno podle pravidel IFDS, budou 
jednotlivá kvalifikační místa přerozdělena dalším nejvýše 
umístěným lodím na MS 2015 ISAF v jachtingu v příslušné 
medailové disciplíně či disciplínách. 

 
5 mužů 
 
 
34 sportovců  
 

MS 2015 – Kvalifikační 
kombinovaný světový 
šampionát 
 
 
 
 
 
 
 

 
V medailové disciplíně v jednotlivcích (Single-Person Keelboat) se 
kvalifikuje nejlepších sedm (7) umístěných lodí z různých zemí (ještě 
nekvalifikovaných). 
 
V medailové disciplíně ve dvojkách (Two-Person Keelboat) se 
kvalifikuje nejlepších pět (5) lodí z různých zemí (jinak 
nekvalifikovaných).  
 
V medailové disciplíně ve trojkách (Three-Person Keelboat)  se 
kvalifikuje nejlepších šest (6) lodí z různých zemí (jinak 
nekvalifikovaných). 

 
V případě, že se kombinované MS 2015 v jachtingu nebude 
konat, nebo požadované množství závodů v daných 
medailových disciplínách nebude dokončeno podle pravidel 
ISAF, budou jednotlivá kvalifikační místa přerozdělena se 
zpětnou platností dalším nejvýše umístěným lodím z MS 2014 
IFDS v příslušné medailové disciplíně či disciplínách.  
 
V případě, že se nebude konat MS 2014 ani MS 2015, nebo 
požadované množství závodů v daných medailových 
disciplínách nebude dokončeno podle pravidel ISAF, budou 
jednotlivá kvalifikační místa přerozdělena podle světového 
žebříčku ISAF, který se uzavře 31. prosince 2015.  

 
5 žen 
 
30 sportovců 
 
 
 
 
 
 

 
Hostitelská země 

 
Hostitelská země přímo kvalifikuje jednu (1) loď v každé medailové 
disciplíně. 
Kdyby hostitelská země kvalifikovala loď v jakékoliv medailové 
disciplíně, tak v této příslušné disciplíně bude kvalifikační místo 
přiděleno další nejvýše postavené lodi, která se ještě nekvalifikovala.  

 
1 žena 
5 sportovců 

CELKEM Muži 
Ženy 

11 žen 
69 sportovců  
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KVALIFIKAČNÍ TERMINÁŘ PRO JACHTING 

16. – 25. srpna 2014 MS 2014 IFDS - Halifax, Kanada 

26. 11. – 3. 12. 2015 MS 2015 (kombinované MS) – Melbourne, Austrálie 

1. února 2016 ISAF potvrzuje písemně na adresu NPV přidělení kvalifikačních míst 

1. března 2016 NPV potvrzuje písemně na adresu ISAF využití přidělených kvalifikačních míst 

1. Dubna 2016 
ISAF potvrzuje písemně na adresu NPV přerozdělení nevyužitých kvalifikačních 
míst. 

27. května 2016 
 

Termín, do kterého Organizační výbor Paralympiády v Riu 2016 přijímá akreditační 
žádanky od národních paralympijských výborů. 

15. srpna 2016 
Termín, do kterého Organizační výbor Paralympiády v Riu 2016 přijímá sportovní 
přihlášky od národních paralympijských výborů. 

 

TERMINÁŘ PRO POTVRZENÍ VYUŽITÍ KVALIFIKAČNÍCH MÍST 

Do 1. března 2016 Každý národní paralympijský výbor musí písemně (fax a e-mail) na adresu ISAF 
potvrdit počet kvalifikačních míst, která využije. NPV, které do tohoto dne 
neodpoví, o svůj kvalifikační příděl přijdou, a ISAF je oprávněna tato nevyužitá 
místa dále přerozdělit.  

Do 1. dubna 2016 ISAF písemně informuje o tom, jak přerozdělí všechna nevyužitá kvalifikační místa.  

Do 1. dubna 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 a ISAF uvalit sankce.   

 
 

PŘEROZDĚLENÍ NEVYUŽITÝCH KVALIFIKAČNÍCH MÍST PRO JACHTING 

Všechna kvalifikační místa, která některý z NPV nevyužijí, budou přerozdělena dále nejvýše postavenému 
NPV (ještě nekvalifikovanému) v příslušné medailové disciplíně na MS 2015. V případě, že nebudou 
oprávnění sportovci k dispozici v dané medailové disciplíně, tak kvalifikační místo (místa) budou 
přerozdělena dalšímu nejvýše postavenému (ještě nekvalifikovanému) NPV na světovém žebříčku ISAF, 
který se uzavírá 31. prosince 2015. 

 

MEZINÁRODNÍ FEDERACE  

International Sailing Federation (ISAF) 
Ariadne House, Town Quay 
Southampton, Hampshire SO142AQ 
UNITED KINGDOM 

Telefon: (+44) 23 8063 5111 
Fax: (+44) 23 8063 5789 
Email:Emma.Hickman@isaf.com 
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