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CYKLISTIKA 
 

PARALYMPIÁDA V TOKIU 2020 

Medailové disciplíny 
(celkem 51) 

Muži (29) Ženy (20) Smíšené disciplíny (2) 

Kvóta na počet 
sportovců 

Muži 150 

Ženy 80 

Celkem 230 

Příděl kvalifikačních 
míst 

Kvalifikační kvóta se přiděluje národnímu paralympijskému výboru, nikoliv 
konkrétnímu sportovci.  
 
V případě přídělu prostřednictvím bipartitního rozhodnutí se kvalifikační místo 
přiděluje konkrétnímu sportovci, nikoliv jeho národnímu paralympijskému výboru. 
  

Způsobilost 
sportovců zápolit na 
paralympiádě 

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

 Jsou držiteli licence Mezinárodního svazu cyklistiky, přičemž tuto licenci jim 
vydává jejich národní cyklistický svaz; 

 Je jim alespoň 18 let nebo tohoto věku dosáhnou do 31. prosince 2020; 

 V období od 1. ledna 2018 do 15. Července  2020 se zúčastní alespoň 
jednoho závodu UCI Para-Cycling (divize UCI pro cyklistiku 
handicapovaných); 

 Jsou mezinárodně oklasifikováni se statutem „Review“ s datem po 31. 
Prosinci 2020 (proměnlivá klasifikace) nebo „Confirmed“ (potvrzená 
klasifikace). (neplatí pro tandem piloty) 

 

Maximální možná 
přihláška za NPV 

Národní paralympijský výbor smí přihlásit do každé disciplíny jednotlivců 
maximálně 3 závodníky.  
 
NPV smí přihlásit do závodu družstev maximálně 1 družstvo. 
 
NPV smí do každé disciplíny v silničním závodu přihlásit v rámci jedné konkrétní 
sportovní kategorie maximálně 3 způsobilé závodníky.  
 
NPV smí do každé disciplíny v silničním závodu konané pro sloučené kategorie 
přihlásit maximálně 5 sportovců, přičemž z jediné sportovní kategorie může přihlásit 
maximálně 3 sportovce.  
 
Každý sportovec se musí přihlásit na minimálně dvě (2) medailové disciplíny 
(individuální, nebo do závodu družstev). 
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ZÁSADY KVALIFIKAČNÍHO SYSTÉMU PRO CYKLISTIKU 

Metoda Kvalifikace Celkem 

Příděl dle 
paralympijského 
žebříčku národů 
UCI Para-Cycling 
v silniční a dráhové 
cyklistice 2018 

Nejvýše umístěný v žebříčku NPCs UCI Para-cycling mužů a 
žen žebříčcích národů  uzavřených k 31. prosinci 2014 každý 
obdrží jedno (1) kvalifikační místo až do maxima národních kvot 
takto: 
Region                   Men                          Women 
Evropa                   23                             14 
Amerika                 10                              4 
Asie                        6                               3 
Oceánie                  2                               2 
Afrika                      4                               2 
Celkem                   45                             25 
 
Aby byla přidělena kvalifikační místa podle této metody, tak 
národní NPCs musí vyslat alespoň jednoho sportovce na 
přidělenou kvotu daného pohlaví na tyto následující závody: 
 
2019 UCI Para-Cycling Track World Championships 
2019 UCI Pra-Cycling Road World Championships 
Jakýkoliv 2019 UCI Para-Cycling silniční světový pohár 
2020 UCI Para-Cycling Track World Championships 
2020 UCI Para-Cycling  Road World Championships/silnice 
 
 
Nerozdělená kvalifikační místa se přidělí dle souhrnného 
paralympijského žebříčku národů 2020 UCI Para-Cycling 
v silniční a dráhové cyklistice. 
 

45 mužů 
 
 
 
 
 
25 žen 

Příděl dle 
kombinovaného 
paralympijského 
žebříčku národů 
2020 UCI Para-
Cycling v silniční a 
dráhové cyklistice 
 

Koeficient pro výpočet množství míst přidělených na základě 
souhrnného mužského žebříčku národů  2020 UCI Para-
Cycling v silniční a dráhové cyklistice a všechny NPV body 
získané na UCI Para-Cycling Combined žebříčku k 7. Červnu 
2020 se následně vydělí počtem klasifikačních míst. 
Koeficientem se pak vydělí nasbírané žebříčkové body každé 
země zvlášť, a tak získáme příděl pro každou z nich, přičemž 
maximálně to může být třináct (13) kvalifikačních míst.  
 
Koeficient pro výpočet množství míst přidělených na základě 
souhrnného ženského žebříčku národů 2020 UCI Para-Cycling 
v silniční a dráhové cyklistice a všechny NPV body získané na 
UCI Para-Cycling Combined žebříčku do 7. Června  2020  se 
následně vydělí  počtem klasifikačních míst. Koeficientem se 
pak vydělí nasbírané žebříčkové body každé země zvlášť, a tak 
získáme příděl pro každou z nich, přičemž maximálně to může 
být šest (6) kvalifikačních míst. 
 
UCI Para-Cycling si vyhrazuje právo výše uvedený koeficient 
mírně upravit. Ve většině případů se přidělená kvóta bude 
zaokrouhlovat na další celé číslo. Nicméně podle uvážení UCI 
Para-Cycling se příděly končící na 0,4 nebo méně budou 
zaokrouhlovat směrem dolů.  
 
UCI Para-Cycling si na některá nebo všechna místa národním 
paralympijským výborům vyhradí zvláštní podmínky v zájmu 
ochrany životaschopnosti každé disciplíny. Po národních 
paralympijských výborech se bude žádat, aby potvrdily 
přihlášení kvalifikovaného sportovce v konkrétní kategorii 

100 mužů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 žen 
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jednotlivců. Přidělené místo bude tedy vázáno na konkrétní 
disciplínu. Bez potvrzení NPV o toto přidělené místo přijdou.   

 
 

ZÁSADY KVALIFIKAČNÍHO SYSTÉMU PRO CYKLISTIKU 

Metoda Kvalifikace Celkem 

Příděl míst na 
základě pozvánek 
od Bipartitní 
komise 

Bipartitní komise bude zvažovat příděl kvalifikačních míst pro 5 
způsobilých mužů a 5 způsobilých žen. Aby tento příděl mohli 
sportovci dostat, jejich NPV musí nejprve na adresu UCI  doručit 
žádanky do 27.dubna 2020. Žádanka se podává písemně na 
oficiálním formuláři. 
 

5 mužů 
 
5 žen 
 

CELKEM Muži 
Ženy 

150 mužů 
80 žen  

 Celkem 230 cyklistů 

 

KVALIFIKAČNÍ TERMINÁŘ PRO CYKLISTIKU 

1. ledna 2018 Začíná kvalifikační období na LPH 2020 během kterého můžou sportovci 
dosáhnout výkonů, které se zapisují do světového paralympijského žebříčku 
jednotlivců UCI Para-Cycling v dráhové a silniční cyklistice. Tyto údaje z žebříčku 
budou použity pro výpočet kombinovaného paralympijského žebříčku národů UCI 
Para-Cycling    

31. prosinec 2018 
 
 

Končí období, během kterého mohou závodníci dosahovat výkonů, které se 
zapisují do žebříčku národů UCI Para-Cycling. 

 
8. Května 2020 
 

 
Termín, do kterého Organizační výbor paralympiády v Tokiu 2020 přijímá 
akreditační žádanky (Long List) od národních paralympijských výborů. 
 

 
 
7. června 2020 
 
 
 

 
 
Končí období, během kterého mohou závodníci dosahovat výkonů, které se 
zapisují do souhrnného světového paralympijského žebříčku jednotlivců UCI Para-
Cycling v dráhové i silniční cyklistice 
 

 
 
8. června 2020 

 
 
Zahájení procedury pro podávání žádanek na příděl kvalifikačních míst od 
Bipartitní komise 
 
 

15. června 2020 UCI informuje národní paralympijské výbory písemně o tom, kolik kvalifikačních 
míst daný NPV dostal a také kolik míst bylo vyhrazeno a chráněno v zájmu 
zajištění životaschopnosti každé disciplíny na základě souhrnného 
paralympijského žebříčku UCI Para-Cycling pro dráhu i silnici.  

29. června 2020 
 

Národní paralympijské výbory písemně potvrzují UCI to, jak využijí kvalifikační 
místa, a to i místa chráněná. 
 
Termín, do kterého musí UCI obdržet žádanky na udělení pozvánek od Bipartitní 
komise.   

6. července 2020 UCI písemně informuje o tom, jakým způsobem byly přerozděleny nevyužité 
kvalifikační příděly a jak bylo naloženo s pozvánkami od Bipartitní komise.  

3. Srpna  2020 Termín, do kterého Organizační výbor paralympiády Tokio 2020 přijímá sportovní 
přihlášky (Sport Entries) od národních paralympijských výborů. 
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TERMINÁŘ PRO POTVRZENÍ VYUŽITÍ KVALIFIKAČNÍCH MÍST PRO CYKLISTIKU 

29. červen 2020 Každý národní paralympijský výbor musí písemně (jen e-mail je akceptován) na 
adresu UCI potvrdit počet kvalifikačních míst, která využijí pro nasazení svých 
sportovců. NPV, které do tohoto dne neodpoví, o svůj kvalifikační příděl přijdou, a 
UCI je oprávněn tato nevyužitá místa dále přerozdělit.  

6. července 2020 UCI písemně informuje o tom, jak přerozdělí všechna nevyužitá kvalifikační místa.  

6. července 2020 Počínaje tímto dnem oficiálně platí, že příslušné NPV využijí přidělená kvalifikační 
místa, která dostaly pro svou účast na paralympijských hrách v Tokiu 2020. Na 
národní paralympijský výbor, který nevyužije byť jen část přidělené kvalifikační 
kvóty, smí IPC a UCI uvalit sankce.   
 

 

PŘEROZDĚLENÍ NEVYUŽITÝCH KVALIFIKAČNÍCH MÍST 

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

 

MEZINÁRODNÍ PARALYMPIJSKÁ SPORTOVNÍ FEDERACE (IPSF) 

Union Cycliste Internationale (UCI) 
Christopher Bifrare 
Koordinátor UCI Para-Cycling 
Ch. De la Melée 12 
1860 Aigle, Switzerland   

Telefon: + 41 24 468 58 11 
E-mail:  christopher.bifrare@uci.ch 

 

PŘÍLOHA 1 
 

PARALYMPIÁDA V RIU 2016 

Seznam medailových disciplin v dráhové a silniční cyklistice 

DRÁHOVÉ DISCIPLÍNY 

Disciplíny (  ) 
 

Muži  Ženy  Smíšené disciplíny  

C 1-2-3 kilometr* C 1-2-3 500m* C 1 až 5 team sprint 

C  4-5 kilometr* C 4-5 500m*  

C1 stíhací závod C 1-2-3 stíhací závod 

C 2 stíhací závod C 4 stíhací závod  

C 3 stíhací závod C 5 stíhací závod 

C 4 stíhací závod B kilometr 

C5 stíhací závod B stíhací závod 

B kilometr 

B stíhací závod 

 

SILNICE 

Disciplíny  Muži  Ženy  Smíšené disciplíny  

H 1-2 silniční závod H 1-2-3-4 silniční závod H 1-5 teamová štafeta 

H 3 silniční závod H 5 silniční závod  

H 4 silniční závod C 1-2-3 silniční závod  

H 5 silniční závod C 4-5 silniční závod  

C  1-2-3 silniční závod B silniční závod  

C 4-5 silniční závod T 1-2 silniční závod 

B silniční závod H 1-2-3 časovka* 
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T 1-2 silniční závod H 4-5 časovka* 

H 1-2 časovka* C 1-2-3 časovka* 

H 3 časovka C 4 časovka 

H4 časovka C 5 časovka 

H5 časovka B časovka 

C1 časovka T 1-2 časovka* 

C2 časovka  

C3 časovka  

C4 časovka 

C5 časovka 

B časovka 

T 1-2 časovka* 

* zde bude použit přepočet (factored event, pravidlo 16.01.005) 
 
 
 


