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LUKOSTŘELBA
PARALYMPIÁDA TOKIO 2020
Smíšené disciplíny
(3)

Muži (3)

Ženy (3)

Kladkový luk družstev
W1

Kladkový luk jednotlivců – W1

Kladkový luk jednotlivců W1

Kladkový luk družstev

Kladkový luk jednotlivců – Open

Kladkový luk jednotlivců - Open

Reflexní luk družstev

Reflexní luk jednotlivců – Open

Reflexní luk jednotlivců - Open

Kvóta na počet
sportovců

Příděl kvalifikačních
míst

Muži

80

Ženy

60

Celkem

140

Kvalifikační kvóta se přiděluje národnímu paralympijskému výboru, nikoliv
konkrétnímu sportovci.
V případě přídělu od Bipartitní komise se kvalifikační místo přiděluje konkrétnímu
sportovci, nikoliv jeho národnímu paralympijskému výboru.

Maximální možná
NPV může získat maximální počet slotů na základě níže uvedené tabulky. NPV,
kvóta pro každý NPV jehož sportovci získají titul mistra světa v roce 2019, (jak individuální tak i smíšený
(v každém pohlaví), mohou požadovat maximálně jedno místo kvóty.

Muži

Ženy

W1
Kladkový
Kladkový luk
luk

Reflexní
luk

W1
Kladkový
luk

Kladkový Reflexní
luk
luk

Maximum pro
NPV

2

2

2

1

2

2

Maximum pro
NPV s 2019
s mistrem
světa

2

3

3

2

3

3

Maximum pro
NPV s 2019
mistry světa
družstev v
mixu

2

3

3

2

3

3

Výjimky mohou být udělány komisí pro Bipartitu.
Způsobilost
sportovců zápolit
na paralympiádě

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


Dosáhli (MQS) minimální kvalifikační standardy pro jejich příslušnou
sportovní třídu mezi 1. Červnem 2019 a 1. Červencem 2020



Jsou mezinárodně oklasifikováni se statutem „Confirmed“ (potvrzená
klasifikace) nebo „Review“ (proměnlivá klasifikace) po 31. prosinci 2020
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Minimální Kvalifikační standardy
Způsobilost
sportovců zápolit na
Disciplína
paralympiádě

Maximální možná
přihláška za NPV

720 skóre kola (70 m nebo 50
m)

Kladkový luk jednotlivců
muži – W1

590

Kladkový luk jednotlivců
muži – Open

650

Reflexní luk jednotlivců
muži- Open

570

Kladkový luk jednotlivců
ženy- W1

520

Kladkový luk jednotlivců
ženy – Open

620

Reflexní luk jednotlivců
ženy - Open

530

NPV může přihlásit maximálně tři (3) způsobilé
sportovce v individuální medailové disciplíně, ale ne
vice než bylo přiděleno kvalifikačních míst v každé
individuální disciplíně. NPV může přihlásit
maximálně jedno (1) družstvo, které se skládá z
jednoho (1) muže a jedné (1) ženy. Členové družstva
jsou vybráni ze sportovců, kteří závodí v
individuálních disciplínách.
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ZÁSADY KVALIFIKAČNÍHO SYSTÉMU PRO LUKOSTŘELBU
Muži
Ženy

Dohr
oma
dy

Kladk
ový
luk
W1

Klad
kový
luk

Refle
xní
luk

Kladk
ový
luk
W1

Kladkový
luk

Reflexní
luk

6

24

16

6

12

12
80

2019 Světový
šampionát
2019 Asijská
kvalifikace

1

2

2

1

2

2

10

2020 Anamerická
klasifikace

1

2

2

1

2

2

10

2020 Evropská
kvalifikace

1

2

2

1

2

2

10

2020 Kvalifikační
turnaj

2

2

2

2

2

2

12

Hostitelská země

1

1

1

1

1

1

6

Bipartita

0

3

3

0

3

3

12

Total

12

36

32

12

12

16 24

32

24

140
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ZÁSADY KVALIFIKAČNÍHO SYSTÉMU PRO LUKOSTŘELBU (pokračování)
Metoda
Kvalifikace
Celkem
Příděl
12 mužů
kvalifikačních míst
12 žen
pro smíšená
Kvalifikace družstev
družstva podle
Nejlepší čtyři umístěná smíšená družstva v každé medailové
Mistrovství světa
disciplíně obdrží jedno (1) kvalifikační místo pro muže a
Para-Archery v
jedno (1) kvalifikační místo pro ženy pro jejich NPV.
lukostřelbě 2019

2019 Para Archery
světový šampionát
Individuální příděl
kvalifikačním míst

Kvalifikace jednotlivců
Nejvýše umístěný sportovec v každé individuální medailové
disciplíně obdrží jedno (1) kvalifikační místo pro jejich NPV až do
naplnění maximální kvóty podle následujícího:
 Kladkový luk jednotlivců, muži – W1
2 místa
 Kladkový luk jednotlivců, muži – Open 20 míst
 Reflexní luk jednotlivců, muži
16 míst




Kladkový luk, ženy, jednotlivci W1
Kladkový luk jednotlivců, ženyReflexní luk jednotlivců, ženy

38 mužů
18 žen

2 místa
8 míst
8 míst

NPV, které již obdrželi kvalifikační místa ze smíšených
kvalifikačních přídělů nemohou obdržet žádná místa od jejich
teamových členů v příslušném individuálním závodě.

2019 Regionální
kvalifikační turnaje

Pokud NPV získalo kvótu na mistrovství světa, žádný závodník
stejné kategorie z tohoto NPV nemůže soutěžit v rámci
Regionálního kvalifikačního turnaje (CQT).

15 mužů
15 žen

Do 31. prosince 2018 World Archery oznámí jeden (1)
kontinentální kvalifikační turnaj (CQT) na každém kontinentu.
Sportovci z NPV mimo definovanou kontinentální oblast nesmí
soutěžit v CQT. Nejvyšší pořadí sportovců v každé individuální
medailové disciplíně u každého ze tří CQT získá maximálně
jedno (1) kvalifikační místo pro jejich NPV a podle následujícího
vzoru:
Kladkový luk jednotlivců W1 muži
Kladkový luk jednotlivci muži
Reflexní luk muži
Kladkový luk jednotlivců W1 ženy
Kladkový luk jednotlivců ženy
Reflexní luk ženy

Příděl dle 2020
světového
kvalifikačního

1
2
2
1
2
2

Stane-li se, že se nějaké regionální mistrovství nebude konat,
a nebo se konat bude, ale bez nějaké disciplíny, přidělí se
kvalifikační místa vyhrazená pro tyto závody (nebo konkrétní
disciplínu) do 2020 Světového kvalifikačního turnaje.
Z tohoto turnaje nejlépe umístění sportovci v každé individuální
medailové disciplíně získají jedno (1) kvalifikační místo pro jejich
NPV podle následujícího schématu:

6 mužů
6 žen
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turnaje

Muži
Muži
Muži

Kladkový luk jednotlivců W1
Kladkový luk jednotlivců
Reflexní luk

2 místa
2 místa
2 místa

Ženy
Ženy
Ženy

Kladkový luk W1
Kladkový luk jednotlivců
Reflexní luk

2 místa
2 místa
2 místa

NPV může obdržet maximálně jedno kvalifikační místo
z medailové disciplíny na 2020 Světovém kvalifikačním turnaji.
Turnaj je otevřen jen pro NPV, které neobdrželi žádná
kvalifikační místa v daném pohlaví skrz přidělovací metody viz
výše.
Příděl na základě
pozvánek od
Bipartitní komise

Bipartitní komise přidělí kvalifikační místa takto:
Muži
Kladkový luk W1
0 míst
Muži
Kladkový luk jednotlivci
3 místa
Muži
Reflexní luk
3 místa
Ženy
Ženy
Ženy

Kladkový luk W1
Kladkový luk jednotlivci
Reflexní luk

6 mužů
6 žen

0 míst
3 místa
3 místa

NPV musí podat oficiální písemnou žádost na World Archery do
1. dubna 2020, jinak žádost nebude způsobilá pro Bipartitní
komisi.

Hostitelská země

Hostitelská země přímo kvalifikuje jednoho (1) sportovce
v každé individuální medailové disciplíně, ve které se zúčastní
alespoň jeden sportovec 2019 Para Archery světového
šampionátu. Všechna nevyužitá hostitelská místa budou
přerozdělena skrz Bipartitní komisi.

3 muži
3 ženy

NPV musí podat oficiální písemnou žádost na World Archery do
1. dubna 2020, jinak nebude způsobilá pro žádost od komise pro
Bipartitu.
CELKEM

Muži
Ženy

80 mužů
60 žen
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KVALIFIKAČNÍ TERMINÁŘ PRO LUKOSTŘELBU
1. června 2019
Začíná období, během kterého mohou sportovci plnit minimální kvalifikační limity
(MQS).
2. -9. června 2019

Para Archery světový šampionát Holandsko, s-Hertogenbosch

2019/2020 Bude
upřesněno

Regionální Americké kvalifikační mistrovství v lukostřelbě

2019 bude
upřesněno

Regionální Asijské kvalifikační mistrovství v lukostřelbě

2019 bude
upřesněno

Regionální Evropské kvalifikační mistrovství v lukostřelbě

30. dubna 2020

World Archery informuje písemně NPV o rozdělení kvalifikačních míst obdržených
na Světovém šampionátu a tři postupující z regionálních kvalifikací.

1. května 2020
Začíná proces podávání žádanek na přidělení kvalifikačních míst Bipartitní komisí.
8. Května 2020
Termín, do kterého Organizační výbor Paralympiády v Tokiu 2020 přijímá
akreditační žádanky od národních paralympijských výborů.

2020
bude upřesněno
15. května 2020

31. května 2020
1. Července
2020

Světový kvalifikační turnaj
Národní paralympijské výbory potvrzují písemně na adresu World Archery, jak
využijí přidělená kvalifikační místa z Mistrovství světa a tři přidělená místa
z regionálních kvalifikací.(email a fax jsou akceptovány)
Termín, do kterého musejí národní paralympijské výbory na adresu World Archery
doručit žádanky na příděl kvalifikačních míst od Bipartitní komise.
World Archery písemně informuje o tom, jak byla rozdělena místa obdržená na
Světovém kvalifikačním turnaji a jakým způsobem byly rozdány pozvánky od
Bipartitní komise.

1. Července
2020
15. července 2020

Končí období, během kterého mohou sportovci plnit minimální kvalifikační limity.

22. července 2020

World Archery potvrzuje písemně na adresu NPV přerozdělení všech nevyužitých
kvalifikačních míst a míst od Bipartitní komise.
Termín, do kterého Organizační výbor paralympiády v Tokiu 2020 přijímá sportovní
přihlášky od národních paralympijských výborů.

3. srpna 2020

NPV písemně informují na adresu World Archery použití přidělených kvalifikačních
míst a míst od Bipartitní komise.

TERMINÁŘ PRO POTVRZENÍ VYUŽITÍ KVALIFIKAČNÍCH MÍST
Do 15. Července
Každý národní paralympijský výbor musí písemně (postačí i e-mail a fax) na
2020
adresu World Archery potvrdit počet kvalifikačních míst, která využije pro nasazení
svých sportovců. NPV, které do tohoto dne neodpoví, o svůj kvalifikační příděl
přijdou, a World Archery je oprávněna tato nevyužitá místa dále přerozdělit.
Do 22. Července
World Archery písemně informuje o tom, jak přerozdělí všechna nevyužitá
2020
kvalifikační místa.
Do 22. Července
Počínaje tímto dnem oficiálně platí, že příslušné NPV využijí přidělená kvalifikační
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2020

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 World Archery uvalit sankce.

PŘEROZDĚLENÍ NEVYUŽITÝCH KVALIFIKAČNÍCH MÍST PRO LUKOSTŘELBU
Příděl míst pořádající zemi
Všechna kvalifikační místa, která NPV nevyužije, budou přerozdělena podle rozhodnutí Bipartitní komise.
Všechna kvalifikační místa vybojovaná na Mistrovství světa 2019, dále v jedné ze tří regionálních
kvalifikací, nebo na 2020 Světovém kvalifikačním turnaji, která národní paralympijské výbory nevyužijí, se
přerozdělí nejvýše postavenému sportovci, který se dosud jinak nekvalifikoval, v příslušné medailové
disciplíně na 2020 Světovém kvalifikačním turnaji.
MEZINÁRODNÍ FEDERACE
World Archery
Maison du Sport International
Avenue de Rhodaine 54
1007 Lausanne
Switzerland

Fax:
+ 41 21 614 30 55
E-mail: info@archery.org

