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BEVEZETİ
A jelen Útmutató részletesen taglalja, hogy miként kvalifikálhatják magukat a versenyzık és csapatok
a 2016-os Riói Paralimpiai Játékok programjában meghirdetett mind a 22 versenyszám esetében. Az
Útmutató a Nemzeti Paralimpiai Bizottságok (NPB), a Nemzeti Sportszövetségek (NSSZ), a sport ügyintézık, edzık és versenyzık számára ismerteti a paralimpiai mozgalom legjelentısebb és legelismertebb sporteseményén való részvétel feltételeit.
Az Útmutató tartalma:





a 2016-os Riói Paralimpiai Játékok programjának áttekintése,
a részvételi jogosultságra vonatkozó általános IPC elıírások,
az egyes sportágak sajátságos kvalifikációs kritériumai (alfabetikus sorrendben),
a dokumentumban használt kifejezések szójegyzéke.

Az egyes sportágak sajátságos kvalifikációs kritériumainak felépítése
Az Útmutató minden egyes sport specifikus fejezete standard formátumot követ. Az olvasó gyorsan
megtalálhatja a keresett információt és összevetheti a többi sportággal. Az egyes sportágakra vonatkozó sajátságos kvalifikációs kritériumok standard felépítése a következı:












Versenyszámok
Versenyzıi kvóta
A kvalifikációs helyek kiutalása
Az NPB-knek kiutalt maximális kvóta
Részvételi jogosultság (sportáganként eltérı)
Maximális nevezés NPB-nként
Kvalifikációs rendszer
Kvalifikációs idırend
A kvalifikációs helyek visszaigazolási folyamata
A fel nem használt kvalifikációs helyek újraelosztása
Nemzetközi Szövetség (NSZ) elérhetısége

Kvalifikációs módszerek
Az adott sportág jellege és hagyományai tükrében az NSZ-ek különféle kvalifikációs módszerek közül
válogathatnak. A (lentebb felsorolt) kvalifikációs módszerek meghatározásakor minden sportág esetében az alábbi alapelveket veszik figyelembe:
 Biztosítani kell a világ élsportolói számára, hogy a létezı legmagasabb szinten mérhessék össze
tudásukat és képességeiket,
 Fenn kell tartani a diszkrimináció-mentességet, mint alapvetı erkölcsi koncepciót, valamint
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 Regionális kvalifikációs lehetıségeket kell biztosítani, valamint a kvalifikációs helyek regionális
elosztása igazolhat módon a kiváló teljesítménynek és/vagy az adott régióban kiemelkedı jelentıségő sportágaknak megfelelıen történjen.
A legtöbb sportág esetében a rendezı ország részvétele fenntartott kvalifikációs helyeken keresztül garantált. A rendezı országot képviselı versenyzıknek ettıl függetlenül azonban ugyanúgy meg kell felelniük a részvételi jogosultságra vonatkozó valamennyi követelménynek ahhoz, hogy indulhassanak a
paralimpiai játékokon.
Az alábbi, teljesítmény-alapú kvalifikációs módszerek alkalmazhatók:
 Világbajnokságon elért helyezés
 Regionális/zóna bajnokságon, vagy regionális játékokon elért helyezés
 Egyéb, NSZ által szankcionált versenyen vagy paralimpiai kvalifikációs selejtezın elért helyezés
 Világ- vagy regionális ranglistán elért helyezés
 Specifikus paralimpiai kvalifikációs ranglistán elért helyezés
 A Kvalifikációs Szintminimum (MQS) teljesítése, azt követıen kvóta kiutalási szabállyal, vagy a
nélkül
 Kétoldalú Bizottság meghívása (lásd a jelen fejezet 8. oldalát).
A fentieken túl néhány Egyetemességet biztosító kvalifikációs hely kerül kiosztásra az IPC belátása
szerint, az olyan NPB-ket képviselı versenyzık között, amelyek a fenti kvalifikációs módszerek szerint nem tudtak helyet szerezni maguknak a paralimpiai játékokra (lásd a jelen fejezet 9. oldalát).
Kérdések és változások
Az egyéni sportágakkal kapcsolatos kvalifikációs kérdésekkel kapcsolatban kérjük, forduljanak az
érintett NSZ-hez. Általános jellegő kérdéseket az IPC sport részlege e-mailben fogad:
juergen.padberg@paralympic.org. Elıfordulhat, hogy idınként frissíteni kell a jelen dokumentumot.
A módosítások az Útmutató legvégén találhatók. Az Útmutató mindenkori legfrissebb változata (lásd a
legelsı oldalon szereplı adatokat) elérhetı a www.paralympic.org/rio-2016 weboldalon.
Megjegyzés: A jelen Útmutató mindenkori érvényes változata az IPC weboldalán található meg.
Hivatalos nyelv
Az IPC hivatalos nyelve az angol. Amennyiben bármelyik szervezet belsı felhasználásra lefordítja ezt
a dokumentumot, úgy eltérés vagy ellentmondás esetén mindig az angol változat mérvadó.
Copyright (2013)
Minden jog fenntartva. A jelen publikáció kereskedelmi célokra sem részben, sem egészében semmilyen formában vagy módon nem másolható vagy továbbítható az IPC elızetes, írásos engedélye nélkül.
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RIO 2016 PARALIMPIAI PROGRAM ÁTTEKINTÉS
A paralimpiai játékok egy olyan nemzetközi, több sportágat felölelı verseny fogyatékkal élı versenyzık számára, amely a sportolói kiválóság és sokszínőség legmagasabb szintjét tükrözi. A paralimpiai
játékok programjának célja olyan izgalmas versenyszámokat biztosítani a paralimpiai játékok során,
amelyek lehetıvé teszik a versenyzık számára a kiváló szintő versenyzést, ugyanakkor pedig a nézık
számára is izgalmas szórakozást kínál. Ezen céloknak a 2016-os Riói Paralimpiai Játékokon való megvalósítása érdekében az IPC negyedéves felülvizsgálatot tartott, melynek során a meghonosodott alapvetı tulajdonságok és vezérelvek alapján meghatározta a paralimpiai játékokon megrendezésre kerülı
sportágakat, diszciplínákat és éremszerzı versenyeket, valamint azok pozícionálását.

Alapvetı tulajdonságok és vezérelvek
A paralimpiai sportágak programjának fı tulajdonságai és vezérelvei a következık:
MINİSÉG: A kiválóságra és a teljesítményre vonatkozó létfontosságú alapelvek.

Magas szintő teljesítmény – Az adott sportág tekintetében a legmagasabb szintő sportolói teljesítmények.
Izgalmas – Élénkítı atmoszféra, amely minden sportág kontextusában szórakozást nyújt, ugyanakkor
pedig olyan kollektív motivációs hangulatot teremt, amely vonzó mind a nézık, mind pedig a média
számára.
Inspiráló – Egyedülálló lehetıség biztosítása a személyes tapasztalatszerzésre/visszatekintésre, amely
a változás katalizátoraként hat, az atletizáláson keresztül szemléltetve az emberi lélek rendkívüli kitartását.
Fair Play – Az IPC meghatározó kollektív értékei, melyek biztosítják, hogy a fair play szelleme érvényesüljön, a versenyzık egészségügyi kockázatait keretek között tartsák, hogy az alapvetı erkölcsi elvek betartásra kerüljenek, hogy elıítéletnek és diszkriminációnak helye ne fordulhasson elı, valamint
hogy a csalás minden formáját elítéljék és szigorúan büntessék.
MENNYISÉG: A fenntartható program keretein belül a megvalósítható sportágakat, diszciplínákat és
éremszerzı versenyszámokat biztosító alapelvek.

Megvalósíthatóság – A mőködési és program kapacitás biztosítása az IPC-nek a Nemzetközi Olimpiai
Bizottsággal (IOC) szembeni kötelességei kontextusában, valamint az Olimpiai és Paralimpiai Játékok
Szervezıbizottságára (OCOG) gyakorolt hatás figyelembe vétele – pl. pénzügyi kérdések, költséghatékonyság, kezelhetıség, az edzı- és versenyhelyszínek száma, biztonság, kockázatkezelés.
Fenntarthatóság – Egy olyan stabil program biztosítása, amely lehetıvé teszi minden egyes sportág
elırejelzését, folyamatában történı értékelését és dinamikus fejlıdését.
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EGYETEMESSÉG: A sokoldalú mozgalmat biztosító és tükrözı kollektív alapelvek.

Igazságosság – Annak biztosítása, hogy a két nemnek, valamint a különféle típusú és mértékő fogyatékosságoknak a Játékok során való képviselete alapvetı tényezı legyen a program összeállításakor.
Globális – Olyan keretrendszer létrehozása, amelynek célja a Játékok regionális képviseletének és
globális jellegének biztosítása.
Egyensúly – A különféle sportágak és versenyzık súlyozása és pozícionálása az adott sportág/diszciplína jellegének megfelelıen – pl. egyéni kontra csapat; erı kontra pontosság; sebesség kontra állóképesség, harci kontra mővészi.

Versenyzık és éremszerzı versenyszámok szerinti kvóták
Az IPC Igazgatótanácsa által sportáganként jóváhagyott éremszerzı versenyszámok és sportolók számát az alábbi táblázat foglalja össze:
ÉREMSZERZİ VERSENYSZÁMOK
Férfi
Nıi
Vegyes Összesen
Íjászat
3
3
3
9
Atlétika
95
82
0
177
Boccia
0
0
7
7
Kajak-kenu
3
3
0
6
Kerékpározás
28
20
2
50
Lovaglás
0
0
11
11
10 fıs futball
1
0
0
1
14 fıs futball
1
0
0
1
Csörgılabda
1
1
0
2
Judo
7
6
0
13
Erıemelés
10
10
0
20
Evezés
1
1
2
4
Vitorlázás
0
0
3
3
Sportlövészet
3
3
6
12
Úszás
80
71
1
152
Asztalitenisz
16
13
0
29
Triatlon
3
3
0
6
Ülıröplabda
1
1
0
2
Kerekesszékes kosárlabda
1
1
0
2
Kerekesszékes vívás
8
6
0
14
Kerekesszékes rugby
0
0
1
1
Kerekesszékes tenisz
2
2
2
6
Összesen
264
226
38
528
*becsült számok a nemtıl független helykiutalás miatt
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VERSENYZİK
Férfi
Nıi
Összesen
80
60
140
660
440
1100
80*
28*
108
30
30
60
150
80
230
22*
56*
78
64
0
64
112
0
112
60
60
120
84
48
132
100
80
180
48
48
96
65*
15*
80
100
50
150
340
280
620
174
102
276
30
30
60
96
96
192
144
120
264
54
34
88
94*
2*
96
72*
32*
104
2659*
1691*
4350
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A RÉSZVÉTELI JOGOSULTSÁGRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS
IPC SZABÁLYOK
Az egyes Nemzetközi Szövetségek sport specifikus, a versenyzık részvételi jogosultságára vonatkozó
kritériumain túlmenıen az IPC felállított még egy sor általános kritériumot, amely a paralimpiai játékok valamennyi résztvevıjére vonatkozik. Ezek az általános szabályok az IPC Kézikönyv alapján kerültek meghatározásra. Ezek a szabályok biztosítják az IPC és tagjai alapvetı jogainak és kötelezettségeinek elismerését és védelmét. A részvételi jogosultságra vonatkozó általános IPC szabályok a következık:
IPC tagság
A 2016-os Riói Paralimpiai Játékokon kizárólag az IPC-vel jó kapcsolatot fenntartó NPB-k nevezhetnek megfelelı módon kvalifikált és részvételre jogosult versenyzıket. Felhívjuk az NPB-k figyelmét
arra, hogy az NSSZ-eknek biztosítaniuk kell, hogy az illetı sportág NSZ-nél fennálló tagságuk a kvalifikációs idıszak és a paralimpiai játékokra történı nevezések lezárásakor is megfelelı legyen annak
érdekében, hogy versenyzıik indulhassanak a Játékokon.
Az IPC versenyzık nemzetiségére vonatkozó álláspontjával való egyetértés
A paralimpiai játékokon résztvevı valamennyi sportoló az ıt nevezı NPB ország/terület állampolgára
kell, hogy legyen, az IPC Kézikönyvben (2. fejezet, 3.1 pont) ismertetett IPC versenyzık nemzetiségére vonatkozó álláspontjával kapcsolatos rendelkezéseknek megfelelıen.
Alsó korhatárra vonatkozó elıírás
Az IPC általában nem szab ki alsó korhatárt a paralimpiai játékokon induló versenyzıkre vonatkozólag. Az NPB-k azonban tartsák észben, hogy bizonyos NSZ-ek megállapíthatnak alsó korhatárt a sport
specifikus részvételi jogosultság kritériumain belül. Jóllehet a paralimpiai játékokon szívesen látjuk a
világ minden részérıl érkezı sérült fiatalokat, az NPB-ket arra bíztatjuk, hogy csakis a magas szintő
versenyre megfelelıen felkészült versenyzıket nevezzenek a paralimpiai játékokra.
A jogosultsági szabályzat megértése és elfogadása
A paralimpiai játékokon való részvételi jogosultság érdekében valamennyi versenyzınek alá kell írnia,
be kell tartania, eleget kell tennie és tiszteletben kell tartania az IPC jogosultsági szabályzat őrlapon
felvázolt szabályokat és elıírásokat. Az IPC jogosultsági szabályzat őrlap az NPB regisztrációs folyamat része.
NPB válogatási szabványok
Az IPC elismeri és tiszteletben tartja az NPB-k saját nemzeti válogatási szabványok felállításához való
jogát annak megállapítása érdekében, hogy egy adott versenyzı vagy csapat kvalifikálhatja-e magát a
paralimpiai játékokon való részvételre. Az ilyen szabványoknak meg kell felelniük az IPC szabványainak, valamint az egyes NSZ-ek feltételeinek és megerısítési dátumainak, továbbá az OCOG adminisztrációs határidıknek. Valamennyi versenyzıre és csapatra egyformán vonatkoznak az illetı NPB
válogatási szabványai.
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A besorolási szabályok betartása
Csak azok a kvalifikált versenyzık vehetnek részt a 2016-os Riói Paralimpiai Játékokon, akik megfelelnek az egyes sportokra vonatkozó besorolási szabályoknak, valamint a meghatározott besorolási státusszal rendelkeznek. Az NPB-k feladata biztosítani, hogy versenyzıi a nevezés elıtt a megfelelı besorolással rendelkezzenek az illetı sportágakban, valamint hogy minden versenyzı olyan sportosztály
státusszal rendelkezzen, amely megfelel a jelen Útmutatóban az illetı sportág részvételi jogosultságra
vonatkozó követelményeinek.

KÉTOLDALÚ BIZOTTSÁG MEGHÍVÁSAI
Ahogyan a korábbi Paralimpiai Játékok alkalmával, úgy ezúttal is az IPC, az NSZ-ekkel karöltve,
olyan kvalifikációs módszereket dolgozott ki, amelyek lehetıvé teszik az egyes sportágak legjobb versenyzıi számára a Játékokon való részvételt, ugyanakkor pedig tiszteletben tartják a paralimpiai játékok vezérelveit is. Az alapvetı tulajdonságok – minıség, mennyiség és egyetemesség -, melyek a vezérelvek támpillérei, létfontosságú és elsı számú aspektusai az IPC és az NSZ-ek azon céljának, hogy
kiváló versenyszínvonalat biztosítsanak a Játékokon.
Jóllehet a vezérelvek tiszteletben tartásának elsıdleges módját a normál kvalifikációs módszerek jelentik, az IPC és egyes NSZ-ek emellett igyekeznek célzott kvalifikációs helyeket is biztosítani a Kétoldalú Bizottság meghívásos módszerén keresztül. Ezek a meghívásos helyek beleszámítanak az illetı
sportágak összesített versenyzıi kvótájába. A meghívásokat az IPC és az illetı NSZ saját belátása szerint utalja ki, jellemzıen az alábbi elveknek megfelelıen:
 Olyan kiválósportolók részvételi lehetıségének biztosítása, akiknek rendkívüli körülmények miatt nem nyílt lehetıségük formális kvalifikációra a hagyományos módszerek szerint;
 A nagyfokú támogatottságra szoruló versenyzık képviseletének biztosítása;
 Az éremszerzı versenyszámok elegendı képviseletének biztosítása a kivitelezhetıség érdekében;
valamint
 A nemek szerinti fokozottabb képviselet megvalósíthatósága.
Az alábbi sportágakban van lehetıség Kétoldalú Bizottság meghívót szerezni:
Íjászat, atlétika, kerékpározás, lovaglás, erıemelés, sportlövészet, úszás, asztalitenisz, triatlon,
kerekesszékes vívás és kerekesszékes tenisz.

Kvalifikációs idırend és jelentkezés:
Minden olyan NSZ, amely Kétoldalú Bizottság meghívást tesz lehetıvé, saját idırendet állapított meg
a Kétoldalú Bizottság meghívására történı jelentkezés és annak elfogadása kapcsán, Kérjük, hogy az
Útmutatón belül az egyes sportágak vonatkozó szakaszában tájékozódjon ezzel kapcsolatban. A Kétoldalú Bizottság meghívásával kapcsolatos valamennyi határozat végleges, mellyel szemben fellebbezésnek vagy óvásnak helye nincs.
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A MEGMARADT KVALIFIKÁCIÓS HELYEK ÚJRAELOSZTÁSA
Mindegyik NSZ írásban megerısíti az NPB-k számára a csapataik és versenyzıik által megszerzett
kvalifikációs helyek kiutalását. Ezt követıen az NPB-knek a jelen Útmutatóban az egyes sportágak
szerint meghatározott határidı elıtt vissza kell igazolniuk, hogy felhasználják-e a megszerzett helyeket. Az illetı NPB által fel nem használt kvalifikációs helyek az illetı sportágról szóló fejezetben leírtak szerint kerülnek újraelosztásra. A meghatározott határidıig újra el nem osztható, illetve (az utolsó
sportágra jelentkezési határidı után) megüresedett kvalifikációs helyeket az IPC saját belátása szerint
újra eloszthatja a programban szereplı bármely sportág számára. Az újraelosztással kapcsolatos összes
határozat végleges, mellyel szemben fellebbezésnek vagy óvásnak helye nincs.

AZ EGYETEMESSÉGET BIZTOSÍTÓ KVALIFIKÁCIÓS HELYEK
Minden egyes paralimpiai játék alkalmával az IPC létrehoz egy olyan kvalifikációs hely kiutalási módszert, amely fenntartja az egyetemesség elvét, és amely biztosítja a maximális számú részvételre jogosult NPB-k képviseletét. Ezt a helyet az Egyetemességet biztosító kvalifikációs helynek hívják (UWC),
amelyet kizárólag meghívás alapján lehet megszerezni. Egyetlen versenyzı vagy NPB sem jogosult az
UWC megszerzésére. Az UWC-vel kapcsolatos összes határozat végleges, mellyel szemben fellebbezésnek vagy óvásnak helye nincs.
A fent említett meghívásra abban az esetben kerülhet sor, ha egy adott NPB a programban szereplı 22
sportág közül egyetlenben sem képes versenyzıt kvalifikálni. Az UWC kvalifikációs helyet a versenyzı kapja, nem az illetı NPB.
Az UWC kvalifikációs helyek a jelen Útmutatóban közölt versenyzıi kvótán kívül esnek. A 2016-os
Riói paralimpiai játékok alkalmával az IPC az alábbi sportágakban utalhat ki UWC kvalifikációs helyet:
 atlétika
 úszás
Maximum egy (1) férfi és egy (1) nıi UWC hely utalható ki, amennyiben az illetı NPB más módon
még nem szerzett egyetlen kvalifikációs helyet sem. Azok az NPB-k, amelyek csupán egy (1) kvalifikációs helyet szereztek (nemtıl függetlenül) egy (1) további nıi UWC helyet kaphatnak.
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Beválogatási kritériumok
Az UWC kvalifikációs helyre történı beválogatáshoz a versenyzıknek az alábbi feltételeknek kell
megfelelniük:
 A jelen Útmutatóban közzétett Részvételi jogosultságra vonatkozó általános IPC szabályok elfogadása;
 A jelen Útmutatóban közzétett, az illetı sportágra vonatkozó részvételi jogosultságok kritériumainak való megfelelés. Ez magában foglalja az UWC hely kiutalásának idıpontjában az engedélyekre és a besorolásra vonatkozó valamennyi követelménynek való megfelelést; továbbá
 az „Akkreditációs hosszú listán” való szereplést a lenti Fontos dátumok szakaszban leírtaknak
megfelelıen.
Azok a versenyzık, akik nem felelnek meg a fenti kritériumoknak, nem válogathatók be UWC helyre.
Az IPC Igazgatótanácsa fenntartja a jogot, hogy kivételes körülmények esetén bármely sportágban a
fenti kritériumok figyelmen kívül hagyásával UWC kvalifikációs helyet utaljon ki.
Jelentkezés
Az IPC a 2016-os Riói paralimpiai játékok elıtt egy (1) évvel ismerteti az UWC kvalifikációs helyekre
történı jelentkezés folyamatát.

FONTOS DÁTUMOK
Az alábbi dátumokat és határidıket az IPC és a Rio 2016 Szervezı Bizottság közösen állapították meg,
melyeket a programban szereplı valamennyi sportág esetében be kell tartani:
Kvalifikációs idıszak kezdete: 2014. január 1.
Mindegyik NSZ maga határozhatja meg a saját kvalifikációs idıszakát, amely során a versenyzık és a
csapatok olyan eredményeket és helyezéseket érhetnek el, amelyeket beszámítanak a 2016-os Riói
paralimpiai játékokra történı kvalifikációba. Egyetlen NSZ sem állapíthat meg 2014. január 1 elıtt
kezdıdı kvalifikációs idıszakot. Valamennyi kvalifikációs eredményt az illetı sportág kvalifikációs
idıszaka alatt kell elérni. A 2014. január 1 elıtt elért eredmények és helyezések nem számítanak bele a
2016-os Riói paralimpiai játékokra történı kvalifikációba. Ha valamely sportágban ranglistát vezetnek,
amely – az illetı kvalifikációs idıszak végén – magában foglalja a 2014. január 1 elıtt megszerzett
eredményeket is, akkor külön ranglistát kell létrehozni a 2016-os Riói paralimpiai játékokra történı
kvalifikáció céljából. Elıfordulhat, hogy a kvalifikációs idıszak során megrendezett versenyen való
részvétel elıfeltétele az illetı sportág kvalifikációs idıszakának kezdete elıtt megszerzett eredmény.
Akkreditációs határidı: 2016. április 30.
Az NPB-knek teljes körő információt kell szolgáltatniuk a Rio 2016 Szervezı Bizottság számára minden olyan potenciális delegációs tagra vonatkozólag, akiket a Játékokra el kívánnak küldeni. Ez az ún.
„Akkreditációs hosszú lista” magában foglalja a versenyzıket (megfelelı módon kvalifikált, csere- és
Rio 2016 paralimpiai játékok – kvalifikációs útmutató
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pótjátékosok, Kétoldalú Bizottság meghívásának várományosai, Egyetemességet biztosító kvalifikációs hellyel rendelkezık, stb.), a különféle segédeket (irányító futók, tandem párok, kapusok, Boccia segítık), edzıket, csapat orvosokat, ügyintézıket, fizikoterapeutákat, sajtóattasékat, paralimpiai attasékat
és olimpiai csapatvezetıket – továbbá az NPB-k elnökeit, fıtitkárokat és kísérı vendégeket. Csak a
2016. április 30-ig akkreditált versenyzık nevezhetık a Játékokra a lenti sportági nevezési határidı lejártáig.
Sportági nevezések leadási határideje: 2016. augusztus 15.
A sportági nevezés a paralimpiai játékokon részvételre kiválasztott és kvalifikált versenyzık hivatalos
regisztrációs folyamata. A nevezés idıpontjáig az NPB által kiválasztott valamennyi versenyzınek
meg kell felelnie a részvételi jogosultságra vonatkozó követelményeknek. A versenyzınek szerepelnie
kell továbbá az ún. „Akkreditációs hosszú listán” (lásd az elızı szakaszt). A részvételi jogosultságra
vonatkozó kritériumok legkésıbbi teljesítési határideje 2016. augusztus 15. A sportági nevezéseket
2016. augusztus 15-én, Riói idı szerint 23:59-kor zárják le.
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ÍJÁSZAT
Éremszerzı versenyszámok
Férfi

Nıi

Vegyes

Összesen

3

3

3

9

Egyéni csigás W1
Egyéni csigás - nyílt
Egyéni Recurve - nyílt

Egyéni csigás W1
Egyéni csigás – nyílt
Egyéni Recurve - nyílt

Csapat csigás W1
Csapat csigás
Csapat Recurve

Versenyzıi kvóta
Férfi

Nıi

Nemtıl független

Összesen

80

60

0

140

A kvalifikációs helyek kiutalása
A kvalifikációs helyet az NPB kapja, nem a versenyzı. Kétoldalú Bizottság által kiutalt meghívó esetén a kvalifikációs helyet a versenyzı kapja, nem az NPB.

Az NPB-knek kiutalt maximális kvóta
Egy NPB maximum tizenhárom (13) kvalifikációs helyet kaphat. Kivételt képeznek ez alól a 2015-ös
Para Íjász Világbajnokság bizonyos versenyszámain legjobb helyezést elért NPB-k. A kvalifikációs helyek kiosztása az alábbiak szerint történik:
Férfiak
W1 csigás

Nık

Egyéni csigás Egyéni Rec.

W1 csigás

Egyéni csigás Egyéni Rec.

Maximális nevezés NPB-nként

2

3

3

1

1

3

Maximális nevezés NPB-nként, a
2015-ös egyéni világbajnokkal együtt

2

3

3

2

2

3

Maximális nevezés NPB-nként, a
2015-ös vegyes csapat világbajnokkal
együtt

2

3

3

2

2

3

Kivételt képezhetnek továbbá a Kétoldalú Bizottság meghívásos kiutalási módszere szerint kiutalt kvalifikációs helyek.

Rio 2016 paralimpiai játékok – kvalifikációs irányelvek
Íjászat

Részvételi jogosultság
Az NPB által történı beválogatáshoz a versenyzıknek az alábbiaknak kell megfelelniük:
 Nemzetközi „Megerısített”, vagy „Felülvizsgálás alatt” sportosztály státusz, 2016. december 31-e
utáni felülvizsgálati dátummal; továbbá
 Elért egyet (1) a következı Kvalifikációs Szintminimumok közül (MQS) az illetı sportosztályban a
2015. július 1 és 2016. július 1 közötti kvalifikációs idıszakban:
Kvalifikációs Szintminimumok
Versenyszám

720 körös pontszám (70m-es vagy 50m-es kör)

Férfi egyéni csigás - W1

575

Férfi egyéni csigás - nyílt

630

Férfi egyéni Recurve - nyílt

560

Nıi egyéni csigás - W1

500

Nıi egyéni csigás - nyílt

600

Nıi egyéni Recurve - nyílt

520

Maximális nevezés NPB-nként
Minden NPB maximum három (3) jogosult versenyzıt nevezhet az egyéni versenyszámokba, de nem
többet, mint ahány kiutalt kvalifikációs hellyel rendelkezik az illetı egyéni versenyszámokban. Egy
NPB maximum egy (1) csapatot nevezhet, amely egy (1) kvalifikált férfi és egy (1) kvalifikált nıi versenyzıbıl áll. A csapattagok kiválasztása az egyéni versenyszámokban induló versenyzık közül történik.
KVALIFIKÁCIÓS RENDSZER
A kvalifikációs helyek kiutalása az alábbi táblázat szerint történik:
Férfi
W1 csigás

Összesen

Nıi

Egyéni csigás Egyéni Rec. W1 csigás

Egyéni csigás Egyéni Rec.

2015-ös világbajnokság

8

19

19

7

8

19

80

2015-ös ázsiai kvalifikáció

1

2

2

1

1

2

9

2015-ös Pánamerikai paralimpiai
játékok

1

2

2

1

1

2

9

2015–ös európai kvalifikáció

1

2

2

1

1

2

9

2016-os kvalifikációs torna

3

3

3

1

3

3

16

Rendezı ország

1

1

1

1

1

1

6

Kétoldalú Bizottság

1

3

3

0

1

3

11

Összesen

16

32

32

12

16

32

140
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JOGOSULTSÁG

KVALIFIKÁCIÓ

ÖSSZESEN

2015-ös Para íjász Minden versenyszám négy (4) legjobb helyezést elért vegyes
világbajnokság –
csapata egyenként egy (1) férfi és egy (1) nıi egyéni kvalifikáCsapatkvalifikáció ciós helyet szerez az NPB számára.

12 férfi
versenyzı

2015-ös Para íjász Valamennyi egyéni versenyszám legjobb helyezést elért versenyzıje egy (1) kvalifikációs helyet szerez az NPB számára, a
világbajnokság –
Egyéni kvalifiká- maximális kvóta eléréséig, az alábbiak szerint:
Férfi W1 csigás
4
ció

34 férfi
versenyzı

Férfi egyéni csigás

15

Férfi egyéni Recurve

15

Nıi W1 csigás

3

Nıi egyéni csigás

4

Nıi egyéni Recurve

15

12 nıi
versenyzı

22 nıi
versenyzı

Ezzel a módszerrel egy NPB maximum két (2) kvalifikációs helyet szerezhet (ideértve azokat a versenyzıket is, akik a vegyes
csapat kvalifikáció során már szereztek kvalifikációs helyet).
Azok az NPB-k, amelyek a vegyes csapat kvalifikáció során
szereztek kvalifikációs helyet, nem szerezhetnek további helyet
az illetı egyéni versenyszámokban induló csapattársaik révén.
2015-ös kontinen- A 2015/16-os kontinentális kvalifikációs tornákon valamennyi
tális kvalifikációs egyéni versenyszámban a legjobb helyezést elért (más módon
tornák
még nem kvalifikált) versenyzı egyenként egy (1) kvalifikációs
helyet szerez az NPB számára, amíg a maximális kvótát el nem
érik, valamint az alábbiak szerint:
Férfi W1 csigás

1

Férfi egyéni csigás

2

Férfi egyéni Recurve

2

Nıi W1 csigás

1

Nıi egyéni csigás

1

Nıi egyéni Recurve

2
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15 férfi
versenyzı
12 nıi
versenyzı

3

2016-os kvalifikációs világtorna

Amennyiben valamelyik kontinentális kvalifikációs torna elmarad, vagy az illetı versenyszám nem szerepel az adott kontinentális kvalifikációs tornán, úgy a kvalifikációs hely(ek)et a 2015ös Para íjász világbajnokság következı legjobb helyezést elért
(más módon még nem kvalifikált) versenyzıje/versenyzıi kapja/kapják meg.
Valamennyi egyéni versenyszám legjobb helyezést elért versenyzıje egy (1) kvalifikációs helyet szerez az NPB számára,
az alábbiak szerint:
Férfi W1 csigás

3

Férfi egyéni csigás

3

Férfi egyéni Recurve

3

Nıi W1 csigás

1

Nıi egyéni csigás

3

Nıi egyéni Recurve

3

9 férfi
versenyzı
7 nıi
versenyzı

Egy NPB versenyszámonként maximum egy kvalifikációs helyet szerezhet a 2016-os kvalifikációs világtornán. A tornán
csak olyan NPB-k indulhatnak, amelyek a fenti módszerek szerint nemenként egyetlen kvalifikációs helyet sem szereztek
maguknak.
A rendezı ország közvetlenül kvalifikál egy (1) versenyzıt
minden olyan egyéni versenyszámba, ahol legalább egy (1) versenyzıvel indul a 2015-ös Para íjász világbajnokságon. A rendezı ország fel nem használt kvalifikációs helyeinek elosztására
a Kétoldalú Bizottság meghívásos módszere szerint kerül sor.

3 férfi
versenyzı

Kétoldalú Bizottság A Kétoldalú Bizottság meghívásos kvalifikáció helyek az alábmeghívása
biak szerint használhatók fel:

7 férfi
versenyzı

Rendezı ország

Férfi W1 csigás

1

Férfi egyéni csigás

3

Férfi egyéni Recurve

3

Nıi W1 csigás

0

Nıi egyéni csigás

1

Nıi egyéni Recurve

3
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3 nıi
versenyzı

4 nıi
versenyzı

4

A Kétoldalú Bizottság meghívásos helyeire az NPB-knek 2016.
május 31-ig hivatalos írásos kérvényt kell benyújtaniuk a World
Archery részére.
80 férfi
versenyzı

Összesen

60 nıi
versenyzı

KVALIFIKÁCIÓS IDİREND
2015. július 1.

Ettıl az idıponttól kezdıdıen érhetik el a versenyzık a Kvalifikációs
Szintminimumot (MQS)

2015. augusztus 7-15.

Pánamerikai paralimpiai játékok (kontinentális kvalifikációs torna), Toronto, Kanada

2015. augusztus 23-30.

Para íjász világbajnokság, Donaueschingen, Németország

2016, nincs dátum

Kontinentális kvalifikációs torna, Európa

2016, nincs dátum

Kontinentális kvalifikációs torna, Ázsia

2016. április 30.

A World Archery írásban értesíti az NPB-ket a Világbajnokságon és a három
kontinentális selejtezın megszerzett kvalifikációs helyek kiutalásáról

2016. április 30.

Eddig az idıpontig nyújthatják be az NPB-k a Rio 2016 Szervezı Bizottság
számára az akkreditációs jelentkezési lapokat („Akkreditációs hosszú lista”)

2016. május 1.

Ettıl az idıponttól kezdıdıen lehet pályázni a Kétoldalú Bizottság meghívására

2016. május 15.

Az NPB-knek írásban vissza kell igazolniuk a World Archery felé a Világbajnokság és a kontinentális selejtezık során megszerzett kvalifikációs
helyek felhasználását (e-mailt és faxot elfogadnak)

2016. május/június,
nincs dátum

Kvalifikációs világtorna

2016. május 31.

Eddig az idıpontig nyújthatják be az NPB-k pályázatukat a Kétoldalú Bizottság meghívására

2016. július 1.

Eddig az idıpontig érhetik el a versenyzık a Kvalifikációs Szintminimumot (MQS)
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2016. július 1.

A World Archery írásban értesíti az NPB-ket a Kvalifikációs világtorna
és a Kétoldalú Bizottság meghívása alapján megszerzett kvalifikációs helyek kiutalásáról

2016. július 15.

Az NPB-knek írásban vissza kell igazolniuk a World Archery felé a kiutalt és a Kétoldalú Bizottság meghívása alapján szerzett kvalifikációs
helyek felhasználását

2016. július 22.

A World Archery írásban megerısíti az NPB-k számára az összes fel nem
használt kvalifikációs és Kétoldalú Bizottság meghívásos helyek újraelosztását

2016. augusztus 15.

Az NPB-k eddig az idıpontig nyújthatják be a Rio 2016 Szervezı Bizottság számára a jelentkezési lapokat

A KVALIFIKÁCIÓS HELYEK VISSZAIGAZOLÁSI FOLYAMATA
2016. július 15-ig az NPB-knek vissza kell igazolniuk a World Archery felé, hogy hány kvalifikációs
helyet fognak felhasználni (faxot és e-mailt elfogadnak). Azok az NPB-k, amelyek nem válaszolnak a
határidı lejártáig, elveszítik kvalifikációs helyeiket, és a World Archery újra kiutalhatja azokat.
2016. július 22-ig a World Archery írásban visszaigazolja az összes fel nem használt kvalifikációs hely
újraelosztását.
2016. július 22-ig hivatalosan kihirdetik, hogy az illetı NPB fel fogja használni a 2016-os Riói
Paralimpiai Játékokra kiutalt kvótáját. Azt az NPB-t, amelyik nem használja fel a kvalifikációs helyeit,
az IPC és a World Archery szankcionálhatja.
A FEL NEM HASZNÁLT KVALIFIKÁCIÓS HELYEK ÚJRAELOSZTÁSA
A 2015-ös világbajnokságon, a három kontinentális selejtezı valamelyikén, illetve a 2016-os kvalifikációs világtornán megszerzett, és az illetı NPB által fel nem használt kvalifikációs helyet az illetı
versenyszámban a 2016-os kvalifikációs világtornán a következı legmagasabban rangsorolt (más módon még nem kvalifikált) versenyzı kapja meg.
NEMZETKÖZI SZÖVETSÉG
World Archery
Maison du Sport International
Avenue de Rhodanie 54
1007 Lausanne
Switzerland
Email: info@archery.org
Fax: +41 21 614 30 55
Rio 2016 paralimpiai játékok – kvalifikációs útmutató
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ATLÉTIKA
Éremszerzı versenyszámok
Férfi

Nıi

Vegyes

Összesen

95

82

0

177

A versenyszámok részletes listáját 2014 áprilisában tesszük közzé.
Versenyzıi kvóta
Férfi

Nıi

Nemtıl független

Összesen

660

440

0

1100

A kvalifikációs helyek kiutalása
A kvalifikációs helyet az NPB kapja, nem a versenyzı. Kétoldalú Bizottság által kiutalt meghívó esetén
a kvalifikációs helyet a versenyzı kapja, nem az NPB.
Az NPB-knek kiutalt maximális kvóta
Egy NPB maximum negyvennyolc (48) férfi és harminckét (32) nıi kvalifikációs helyet kaphat. Kivételt képezhet ez alól a Kétoldalú Bizottság meghívásos módszerével szerzett kvalifikáció. Amennyiben
az NPB nem képes az adott nemre kiutalt összes kvalifikációs hely felhasználására, úgy a fel nem
használt helyek átvihetık a másik nemre. Azok újraelosztása az adott nemeken belül más NPB-k között a Kétoldalú Bizottság meghívásos kvalifikációs módszere szerint történik.
Részvételi jogosultság
Az NPB által történı beválogatáshoz a versenyzıknek az alábbiaknak kell megfelelniük:
 aktív IPC Atlétika versenyzıi engedély a 2016-os szezonra;
 legalább egy (1) „B” Kvótaszintes (BQS) teljesítmény valamely IPC Atlétika által szankcionált
versenyen (IPC verseny, IPC által jóváhagyott verseny, vagy az IPC Atlétika által jóváhagyott
verseny) valamennyi vonatkozó versenyszámban 2014. október 15 és 2016. augusztus 14. között,
a 2014-2016-os szezonra érvényes versenyzıi engedély program elıírásainak megfelelıen – kivételek elıfordulhatnak, a Kétoldalú Bizottság meghívásos módszere szerint;
 Nemzetközi „Megerısített”, vagy „Felülvizsgálás alatt” sportosztály státusz, 2016. december 31-e
utáni felülvizsgálati dátummal.
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Váltó versenyszámban történı induláshoz a versenyzınek az alábbiakat kell teljesítenie:
 egyéni versenyszámban való indulás (a plusz váltóspecialista kivételével).
Maximális nevezés NPB-nként
Minden NPB maximum három (3) részvételre jogosult versenyzıt nevezhet az egyéni versenyszámokba, feltéve, hogy mindegyikıjük legalább egy „B” Kvótaszintet (BQS) elért az illetı versenyszámban.
Minden NPB maximum egy (1) csapatot nevezhet minden egyes váltó versenyszámba, amely csapat
maximum hat (6) részvételre jogosult versenyzıbıl állhat.
Minden NPB maximum hat (6) részvételre jogosult versenyzıt nevezhet minden egyes maratoni versenyszámba. Minden NPB maximum három (3) versenyzıt indíthat az egyes maratoni versenyszámokban egyedüli versenyszámként.
Minden NPB végtelen számú versenyszámban indíthatja a részvételi jogosultsággal rendelkezı versenyzıt, feltéve, hogy a versenyzı mindegyik versenyszámban legalább „B” Kvótaszintet (BQS) ért el.
KVALIFIKÁCIÓS RENDSZER
A kvalifikációs helyek kiutalása az alábbiak szerint történik:
JOGOSULTSÁG

KVALIFIKÁCIÓ

ÖSSZESEN

2015-ös Világbajnokság

A 2015-ös IPC Atlétikai Világbajnokság alkalmával a Rio 2016
paralimpiai programban szereplı (a maratont is ideértve) egyéni
versenyszámban a két (2) legjobb helyezést elért versenyzı fejenként egy (1) kvalifikációs helyet szerez az illetı NPB számára. Amennyiben egy versenyzı egynél több versenyszámban ér
el elsı vagy második helyezést, akkor is csak egy (1) kvalifikációs helyet szerezhet meg az NPB-je számára.

184 férfi
versenyzı
158 nıi versenyzı

Amennyiben a fenti módszer alkalmazásával a kvóta szerint
rendelkezésre állónál kevesebb kvalifikációs hely kerül kiosztásra, úgy a fennmaradó helyeket az IPC Atlétika az AQS kvalifikációs módszer szerint utalja ki.
2016 IPC Atlétika A Rio 2016 paralimpiai programban szereplı minden egyes maMaraton Világku- ratoni versenyszám elsı 5 helyezettje közül a három (3) legjobb
helyezést elért versenyzı, akik más módon még nem szereztek
pa
kvalifikációs helyet az illetı NPB-nek a 2015-ös Világbajnokságon, fejenként egy (1) kvalifikációs helyet szereznek az NPBjük számára.
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9 férfi versenyzı
9 nıi versenyzı
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Amennyiben a fenti módszer alkalmazásával a kvóta szerint
rendelkezésre állónál kevesebb kvalifikációs hely kerül kiosztásra, úgy a fennmaradó helyeket az IPC Atlétika az AQS kvalifikációs módszer szerint utalja ki.
Az IPC Atlétika egy 12 hónapos ranglistát állít fel 2015. április
Rio 2016
kvalifikációs rang- 1 és 2016. április 1 között, a Rio 2015 paralimpiai programban
sor
szereplı valamennyi egyéni versenyszám figyelembe vételével,
a maratoni versenyszámokat kivéve.

267 férfi
versenyzı
228 nıi versenyzı

Minden egyes egyéni versenyszám elsı 5 helyezettje közül a
három (3) legjobb helyezést elért versenyzı, akik a fent említett
módon még nem szereztek kvalifikációs helyet az illetı NPBnek, fejenként egy (1) kvalifikációs helyet szereznek az NPBjük számára. Amennyiben egy versenyzı egynél (1) több versenyszámban jogosult kvalifikációs helyszerzésre, akkor is csak
egy (1) kvalifikációs helyet szerezhet meg az NPB-je számára.
Amennyiben a fenti módszer alkalmazásával a kvóta szerint
rendelkezésre állónál kevesebb kvalifikációs hely kerül kiosztásra, úgy a fennmaradó helyeket az IPC Atlétika az AQS kvalifikációs módszer szerint utalja ki.
AQS kvalifikáció

Az a versenyzı, aki „A” kvótaszintő (AQS) eredményt ért el
valamely IPC által szankcionált versenyen 2014. október 15 és
2016. október 20 között, azonban a fenti módszerekkel még
nem szerzett kvalifikációs helyet az illetı NPB számára, mérlegelésre kerül az NPB AQS kvalifikációs hely kiutalásában.

156 férfi
versenyzı
11 nıi versenyzı

Az adott NPB által a fenti kvalifikációs módszerekkel összesen
megszerzett kvalifikációs helyek száma kivonásra kerül az NPB
nemenkénti AQS eredménnyel rendelkezı versenyzıinek teljes
létszámából.
Egy NPB akkor sem szerezhet versenyzınként egynél (1) több
kvalifikációs helyet, ha az adott versenyzı több versenyszámban is AQS eredményt ért el.
Az AQS eredmény csak olyan versenyzı esetében kerül beszámításra, aki az AQS eredmény elérése idején engedéllyel, valamint 2016. június 20 elıtt nemzetközi „Megerısített”, vagy „Felülvizsgálás alatt” sportosztály státusszal rendelkezett.
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Amennyiben több versenyzı ért el AQS eredményt, mint ahány
kvalifikációs hely összesen rendelkezésre áll ezen módszer szerint, akkor a kvalifikációs helyek kiutalása az alábbiak szerint
történik:
Férfiak:
A x (B ÷ C) = NPB kvalifikációs helyek
A – Az NPB összes AQS eredménnyel rendelkezı férfi versenyzıje, akik a fenti módszerekkel még nem szereztek kvalifikációs helyet
B – Az összes rendelkezésre álló férfi kvalifikációs hely
C – Az összes AQS eredménnyel rendelkezı férfi versenyzı,
akik a fenti módszerekkel még nem szereztek kvalifikációs helyet.
Nık:
D x (E ÷ F) = NPB kvalifikációs helyek
D – Az NPB összes AQS eredménnyel rendelkezı nıi versenyzıje, akik a fenti módszerekkel még nem szereztek kvalifikációs
helyet
E – Az összes rendelkezésre álló nıi kvalifikációs hely
F – Az összes AQS eredménnyel rendelkezı nıi versenyzı, akik
a fenti módszerekkel még nem szereztek kvalifikációs helyet.
Az IPC Atlétika fenntartja a jogot, hogy a nemenkénti kvalifikációs helyek számának meghatározása érdekében felfelé vagy lefelé kerekítsen. A legtöbb esetben az adott értéket a legközelebbi számhoz, felfelé kerekítik. Az IPC Atlétika azonban dönthet
úgy, hogy a ,49 és annál alacsonyabb értékeket lefelé kerekíti.
A fenti módszerrel ki nem utalt kvalifikációs helyek elosztása a
Kétoldalú Bizottság meghívásos módszere szerint történik.
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Váltó versenyszámok

Kétoldalú Bizottság meghívása

A Rio 2016 paralimpiai programban szereplı váltóversenyek
tekintetében, az IPC Atlétika váltóverseny ranglistán (2015. január 1 – 2016. június 20) szereplı elsı nyolc (8) helyezett NPB
váltóversenyzı csapatonként maximum egy (1) kvalifikációs
helyet szerezhet meg, kizárólag a részvételre jogosult váltóspecialista versenyzı számára, az NPB megerısítése és a kvalifikációs helyek felhasználásával kapcsolatos megállapodás függvényében. A fenti módszer szerinti váltóspecialista egyéb versenyszámokban is indulhat, feltéve, hogy azokban legalább BQS
eredményt ért el.
A fenti módszerrel kiutalt, ám az NPB által fel nem használt
kvalifikációs helyek újraelosztása a Kétoldalú Bizottság meghívásos módszere szerint történik.
Húsz (20) részvételi jogosultsággal rendelkezı férfi versenyzıt
és tíz (10) részvételi jogosultsággal rendelkezı nıi versenyzıt
választ az IPC és az IPC Atlétika a Kétoldalú Bizottság meghívásos kvalifikációs helyeire. Ezen kvalifikációs helyek némelyike, vagy akár mindegyike felhasználható bizonyos versenyszámok megvalósíthatóságának védelmezésére.

Max. 24 férfi
versenyzı
Max. 24 nıi
versenyzı

20 férfi
versenyzı
10 nıi versenyzı

A Kétoldalú Bizottság meghívásos helyeire az NPB-knek 2016.
június 20-ig hivatalos írásos kérvényt kell benyújtaniuk az IPC
Atlétika részére.
660 férfi
versenyzı

Összesen

440 nıi versenyzı

KVALIFIKÁCIÓS IDİREND
2014. október 15.

Ettıl az idıponttól kezdıdıen jegyzik a versenyzık AQS/BQS eredményeit

2015. január 1.

Az IPC Atlétika közzéteszi a Rio 2016 paralimpiai játékokra érvényes
Kvalifikációs Szintminimumot (AQS és BQS)

2015. április 1.

Ettıl az idıponttól kezdıdıen érhetik el a versenyzık a Rio 2016 kvalifikációs rangsorba beszámítandó eredményeket

2015. november

2015-ös IPC Atlétika Világbajnokság, Doha, Katar
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2015. december 15.

Az IPC Atlétika írásban megerısíti az NPB-k számára a 2015-ös Világbajnokságon megszerzett közvetlen kvalifikációs helyek kiutalását

2016. január 15.

Eddig az idıpontig erısíthetik meg az NPB-k a 2015-ös Világbajnokságon megszerzett közvetlen kvalifikációs helyek felhasználását
Eddig az idıpontig érhetik el a versenyzık a Rio 2016 kvalifikációs rangsorba beszámítandó eredményeket
2016-os IPC Atlétika Maraton Világkupa, London, UK

2016. április 1.
2016. április (tbc*)
2016. április 30.

Eddig az idıpontig nyújthatják be az NPB-k a Rio 2016 Szervezı Bizottság számára az akkreditációs jelentkezési lapokat („Akkreditációs hosszú
lista”)

2016. május 2.

Ettıl az idıponttól kezdıdıen lehet pályázni a Kétoldalú Bizottság meghívására

2016. május 6.

Az IPC Atlétika írásban megerısíti az NPB-k számára a 2016-os Maraton
Világkupán és a Rio 2016 kvalifikációs rangsor alapján megszerzett közvetlen kvalifikációs helyek kiutalását

2016. május 27.

Eddig az idıpontig erısíthetik meg az NPB-k a 2016-os Maraton Világkupán és a Rio 2016 kvalifikációs rangsor alapján megszerzett közvetlen
kvalifikációs helyek felhasználását

2016. június 20.

Eddig az idıpontig érhetik el a versenyzık az AQS eredményeket, melyet
az IPC Atlétika figyelembe vesz az AQS kvalifikációs módszerrel kiszámított kvalifikációs helyek kiutalása során

2016. június 20.

Eddig az idıpontig nyújthatják be az NPB-k pályázatukat a Kétoldalú Bizottság meghívására

2016. június 30.

Az IPC Atlétika írásban értesíti az NPB-ket az AQS kvalifikáció és a váltóverseny kvalifikációs módszerek szerinti kvalifikációs helyek kiutalásáról

2016. június 30.

Az IPC Atlétika írásban megerısíti a Kétoldalú Bizottság meghívások
odaítélését

2016. július 8.

Az NPB-k írásban megerısítik az IPC Atlétika felé az AQS kvalifikáció
és a váltóverseny kvalifikációs módszerek alapján kiutalt kvalifikációs
helyek felhasználását

2016. július 15.

Az IPC Atlétika írásban megerısíti az összes fel nem használt kvalifikációs hely újraelosztását
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2016. augusztus 14.

Eddig az idıpontig jegyzik a versenyzık AQS és BQS eredményeit a Rio
2016 paralimpiai játékokon való nevezéshez

2016. augusztus 15.

Az NPB-k eddig az idıpontig nyújthatják be a Rio 2016 Szervezı Bizottság számára a jelentkezési lapokat

*tbc = megerısítésre vár

A KVALIFIKÁCIÓS HELYEK VISSZAIGAZOLÁSI FOLYAMATA
Az itt közölt határidıkig valamennyi kvalifikált NPB köteles írásban megerısíteni az IPC Atlétikának
(faxot és e-mailt elfogadnak), hogy fel kívánja-e használni kiutalásos módszerekkel megszerzett kvalifikációs helyeit. Azok az NPB-k, amelyek nem válaszolnak a határidı lejártáig, elveszítik kvalifikációs
helyeiket, és az IPC Atlétika újra kiutalhatja azokat.
2016. július 15-ig az IPC Atlétika írásban visszaigazolja az összes fel nem használt kvalifikációs hely
újraelosztását.
2016. július 15-ig hivatalosan kihirdetik, hogy az illetı NPB fel fogja használni a 2016-os Riói
Paralimpiai Játékokra kiutalt kvótáját. Azt az NPB-t, amelyik nem használja fel a kvalifikációs helyeit,
az IPC Atlétika szankcionálhatja.
A FEL NEM HASZNÁLT KVALIFIKÁCIÓS HELYEK ÚJRAELOSZTÁSA
Az illetı NPB által fel nem használt kvalifikációs hely újraelosztása a Kétoldalú Bizottság meghívásos
rendszere szerint történik.
NEMZETKÖZI SZÖVETSÉG
IPC Atlétika
Adenauerallee 212-214
53113 Bonn
Germany
Fax: (+49) 228-2097-209
Email: ipcathletics@paralympic.org
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BOCCIA
Éremszerzı versenyszámok
Férfi
0

Nıi

Vegyes

Összesen

0

7

7

Egyéni – BC1
Egyéni – BC2
Egyéni – BC3
Egyéni – BC4
Csapat – BC1/BC2
Páros – BC3
Páros – BC4
Versenyzıi kvóta
Férfi

Nıi

Nemtıl független

Összesen

28

80

108

A kvalifikációs helyek kiutalása
A Csapat vagy Páros kvalifikációs helyet az NPB kapja, nem a versenyzı, vagy a csapat. Az Egyéni
kvalifikációs helyet a versenyzı kapja, nem az NPB.
Az NPB-knek kiutalt maximális kvóta
Egy NPB maximum egy (1) csapat/páros kvalifikációs helyet kaphat minden egyes BC1/BC2 csapat,
BC3 páros és BC4 páros éremszerzı versenyszámra.
Az NPB kizárólag egyéni versenyre kvalifikáló versenyzıje egyéni éremszerzı versenyszámonként maximum két (2) egyéni kvalifikációs helyet szerezhet.
Részvételi jogosultság
Az NPB által történı beválogatáshoz a versenyzıknek az alábbiaknak kell megfelelniük:
 2016. április 30-ig regisztrált legyen a BISFed-nél és szerepeljen a BISFed egyéni világranglistán;
 osztályozhatóság a BISFed nemzetközi klasszifikációs rendszere szerint; és
 nemzetközi „Megerısített”, vagy „Felülvizsgálás alatt” sportosztály státusz.
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Maximális nevezés NPB-nként
Minden NPB egy (1) BC1/BC2 csapatot nevezhet, amely négy (4) versenyzıbıl áll, akik közül legalább egy (1) a BC1 sportosztályban kell, hogy szerepeljen.
Minden NPB egy (1) BC3 párost nevezhet, amely három (3) versenyzıbıl áll.
Minden NPB egy (1) BC4 párost nevezhet, amely három (3) versenyzıbıl áll.
Az NPB-t képviselı nıi versenyzık száma:
 legalább egy (1) nıi versenyzı olyan NPB esetében, amely egy (1) csapatot vagy párost nevez;
 legalább két (2) nıi versenyzı olyan NPB esetében, amely két (2) vagy három (3) csapatot vagy párost
nevez.
Minden NPB maximum három (3) versenyzıt nevezhet minden egyese egyéni éremszerzı versenyszámba.
Csapat és páros nevezési rendszer:
Összes nevezés
Versenyzı
Rendezı ország
Közvetlen kvalifikáció
Ranglista kvalifikáció

BC1-2 csapat

BC3 páros

BC4 páros

12
48 (4 NPB-nként)
1 (ranglista szerint)
3 (regionális ranglista élén)
8 (világranglista)

8
24 (3 NPB-nként)
1 (ranglista szerint)
3 (regionális ranglista élén)
4 (világranglista)

8
24 (3 NPB-nként)
1 (ranglista szerint)
3 (regionális ranglista élén)
4 (világranglista)

Egyéni nevezési rendszer:
Összes nevezés
2016-os világbajnok

BC1

BC2

BC3

BC4

16

24

24

16

1

1

1

1

8 (mindegyikbıl 1)
4* legmagasabban rangsorolt
NPB versenyzı, akik
nem kvalifikáltak párosba
1 legmagasabban rangsorolt
NPB nıi versenyzı,
aki nem kvalifikált
párosba
10* legmagasabban rangsorolt versenyzı a kvalifikált
párosokból

8 (mindegyikbıl 1)
1* legmagasabban rangsorolt
NPB versenyzı, aki
nem kvalifikált párosba
1 legmagasabban rangsorolt
NPB nıi versenyzı,
aki nem kvalifikált
párosba
5* legmagasabban rangsorolt
versenyzı a kvalifikált
párosokból

Csapatokból/párokból

12 (mindegyikbıl 1)
12 (mindegyikbıl 1)
1* legmaga2* legmagasabban rangsorolt
sabban rangsorolt
Egyéni világranglista
(csapat/páros nélkül)
NPB versenyzı, aki
NPB versenyzı, akik
nem kvalifikált csanem kvalifikáltak csapatba
patba
1 legmaga1 legmagaEgyéni világranglista,
sabban rangsorolt
sabban rangsorolt
nıi kvóta (csapat/páros
NPB nıi versenyzı,
NPB nıi versenyzı,
nélkül)
aki nem kvalifikált
aki nem kvalifikált
csapatba
csapatba
1 legmaga8* legmagaEgyéni világranglista
sabban rangsorolt ver- sabban rangsorolt ver(csapat/páros)
senyzı a kvalifikált
senyzı a kvalifikált
csapatból
csapatokból
*az NPB-nként megengedett maximális nevezések számáig
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KVALIFIKÁCIÓS RENDSZER
A kvalifikációs helyek kiutalása az alábbiak szerint történik:
JOGOSULTSÁG

KVALIFIKÁCIÓ

ÖSSZESEN

2015-ös Regionális
bajnokságok –
Csapat és páros
kvalifikáció

A legjobb eredményt elért csapatok és párosok (a rendezı ország kivételével) az alábbi 2015-ös BISFed Boccia Regionális
bajnokságok mindegyikén egy csapat vagy páros kvalifikációs
helyet szereznek az NPB-nek:

30 versenyzı

 Európa
 Ázsia és Óceánia
 Amerika és Afrika
Amennyiben az adott régióban nem tartanak 2015-ös regionális
bajnokságot, vagy ha a regionális bajnokságon nem szerepel egy
adott csapat/páros versenyszám, akkor a kvalifikációs hely(ek)
régiótól függetlenül a BISFed Boccia csapat és páros világranglistán 2016. április 30-ig a következı legjobb eredményt elért
NPB-nek kerülnek kiutalásra.
2016-os csapat és A BISFed Boccia csapat és páros világranglistán 2016. április 30- 56 versenyzı
páros világranglis- ig a legjobb eredményt elért csapatok és párosok (amelyek más
ta alapján történı módon még nem kvalifikálták magukat) egyenként egy kvalifikákvalifikáció
ciós helyet szereznek az NPB-nek, az alábbi kvóták szerint:
 BC1/BC2 csapatok: nyolc (8) kvalifikációs hely
 BC3 páros: négy (4) kvalifikációs hely
 BC4 páros: négy (4) kvalifikációs hely.
2016-os egyéni vi- A BISFed Boccia egyéni világranglistán 2016. április 30-ig a leg- 12 versenyzı
lágranglista alap- jobb eredményt elért versenyzı egy kvalifikációs helyet szerez az
ján történı kvalifi- NPB-nek, feltéve, hogy az NPB még nem szerzett kvalifikációs
káció
helyet az illetı csapat vagy páros versenyszámban. Az egyéni világranglista alapján a kvalifikációs helyek kiutalása az alábbi
kvóták szerint történik:
 BC1: két (2) legjobb eredményt elért versenyzı, akik NPBje(i) nem kvalifikáltak a csapat versenyszámba, ideértve a
legjobb eredményt elért nıi versenyzıt is.
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BC2: három (3) legjobb eredményt elért versenyzı, akik
NPB-je(i) nem kvalifikáltak a csapat versenyszámba, ideértve
a legjobb eredményt elért nıi versenyzıt is.
 BC3: öt (5) legjobb eredményt elért versenyzı, akik NPBje(i) nem kvalifikáltak a páros versenyszámba, ideértve a legjobb eredményt elért nıi versenyzıt is.
 BC4: két (2) legjobb eredményt elért versenyzı, akik NPBje(i) nem kvalifikáltak a páros versenyszámba, ideértve a
legjobb eredményt elért nıi versenyzıt is.

Amennyiben a 2016-os BISFed Boccia egyéni világbajnokságon
legjobb eredményt elért versenyzı olyan NPB-t képvisel, amely
nem kvalifikálta magát az illetı csapat/páros versenyszámba, akkor a fenti kvalifikációs helyek közül egyet (1) az illetı versenyzı az egyéni világranglistán elfoglalt helyezésétıl függetlenül is
megkap. Ilyen esetben a megüresedett egyéni verseny nevezési
pozíciót a következı legmagasabban rangsorolt, kvalifikált csapat
vagy páros versenyzıje kapja meg.

Rendezı ország

A rendezı ország közvetlenül kvalifikál egy (1) BC1/BC2 csapa- 10 versenyzı
tot, egy (1) BC3 párost és egy (1) BC4 párost, a BISFed Boccia
csapat és páros világranglistán 2016. április 30-ig bezárólag elfoglalt rangsoruknak megfelelıen.
A rendezı ország ki nem utalható kvalifikációs helyeit a
BISFed Boccia csapat és páros világranglistán 2016. április 30ig bezárólag a következı legmagasabban rangsorolt (más módon még nem kvalifikált) NPB kapja meg.

Összesen
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versenyzı
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KVALIFIKÁCIÓS IDİREND
2014. január 1.

Ettıl az idıponttól fogva jegyzik a versenyzık BISFed Boccia csapat, páros és egyéni ranglistáján elért eredményeit

2015, tbd*

2015-ös BISFed Boccia Európa-bajnokság

2015, tbd

2015-ös BISFed Boccia Ázsia/Óceánia regionális bajnokság

2015, tbd

2015-ös BISFed Boccia Afrika/Amerika regionális bajnokság

2016, tbd

2016-os BISFed Boccia egyéni világbajnokság

2016. április 30.

Eddig az idıpontig jegyzik a versenyzık BISFed Boccia csapat, páros és
egyéni ranglistáján elért eredményeit

2016. április 30.

Eddig az idıpontig nyújthatják be az NPB-k a Rio 2016 Szervezı Bizottság számára az akkreditációs jelentkezési lapokat („Akkreditációs hosszú
lista”)

2016. július 4.

A BISFed írásban megerısíti az NPB-k számára a csapat, páros és egyéni
kvalifikációs helyek kiutalását

2016. július 18.

Az NPB-knek írásban vissza kell igazolniuk a BISFed felé a kiutalt kvalifikációs helyek felhasználását

2016. augusztus 1.

A BISFed írásban megerısíti az NPB-k számára a fel nem használt kvalifikációs helyek újraelosztását

2016. augusztus 15.

Az NPB-k eddig az idıpontig nyújthatják be a Rio 2016 Szervezı Bizottság számára a jelentkezési lapokat
* tbd = még nincs megerısítve
A KVALIFIKÁCIÓS HELYEK VISSZAIGAZOLÁSI FOLYAMATA
2016. július 18-ig az NPB-knek vissza kell igazolniuk a BISFed felé, hogy fel kívánják-e használni a
számukra kiutalt kvalifikációs helyeket (e-mailt elfogadnak). Azok az NPB-k, amelyek nem válaszolnak a határidı lejártáig, elveszítik kvalifikációs helyeiket, és a BISFed újra kiutalhatja azokat.
2016. augusztus 1-ig a BISFed írásban visszaigazolja az összes fel nem használt kvalifikációs hely újraelosztását.
2016. augusztus 1-ig hivatalosan kihirdetik, hogy az illetı NPB fel fogja használni a 2016-os Riói
Paralimpiai Játékokra kiutalt kvótáját. Azt az NPB-t, amelyik nem használja fel a kvalifikációs helyeit,
az IPC és a BISFed szankcionálhatja.
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A FEL NEM HASZNÁLT KVALIFIKÁCIÓS HELYEK ÚJRAELOSZTÁSA
Minden, az illetı NPB-nek kiutalt, ám általa fel nem használt csapat/páros kvalifikációs helyet régiótól
függetlenül a BISFed Boccia csapat és páros világranglistán 2016. április 30-ig a következı legmagasabb helyen rangsorolt (és más módon még nem kvalifikált) NPB kapja meg. Minden, az illetı NPBnek kiutalt, ám általa fel nem használt egyéni kvalifikációs helyet a BISFed Boccia egyéni világranglistán 2016. április 30-ig a következı legmagasabb helyen rangsorolt olyan versenyzı kapja meg, akinek NPB-je még nem kvalifikálta magát az illetı csapat/páros versenyszámba.

NEMZETKÖZI SZÖVETSÉG
Boccia International Sport Federation (BISFed)
105 St Peter’s Street
St Albans
Hertfordshire
AL1 3EJ
United Kingdom
Email: info@bisfed.com
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KAJAK-KENU
Éremszerzı versenyszámok
Férfi

Nıi

Vegyes

Összesen

3

3

0

6

Kajak

Kajak

Kajak egyes (K1)
LTA

Kajak egyes (K1)
LTA

Kajak egyes (K1) A

Kajak egyes (K1) A

Va’a

Va’a

Va’a egyes (V1) TA

Va’a egyes (V1) TA

Versenyzıi kvóta
Férfi

Nıi

30

30

Nemtıl független
0

Összesen
60

A kvalifikációs helyek kiutalása
A kvalifikációs helyet az NPB kapja, nem a versenyzı. Egy versenyzı csak egy (1) kvalifikációs helyet szerezhet az NPB-jének.
Az NPB-knek kiutalt maximális kvóta
Egy NPB maximum egy (1) kvalifikációs helyet szerezhet éremszerzı versenyszámonként. Egy NPB
maximum három (3) férfi és három (3) nıi helyet szerezhet.
A Rio 2016 paralimpiai játékokon minimum három (3) földrésznek képviseltetnie kell magát minden
egyes éremszerzı versenyszámban.
Amennyiben nincs három (3) magát képviseltetı földrész, akkor a 2016-os Para kajak-kenu világbajnokságon legalacsonyabban rangsorolt NPB elveszíti az illetı éremszerzı versenyszámban a kvalifikációs helyét, és azt egy másik, az illetı versenyszámban nem képviselt kontinens NPB-je kapja meg. Ez
a folyamat addig ismétlıdik, amíg három (3) földrész nem képviselteti magát minden éremszerzı versenyszámban. A rendezı ország kvalifikációs helyei az adott kontinens képviseletének számítanak.
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Részvételi jogosultság
Az NPB által történı beválogatáshoz a versenyzıknek az alábbiaknak kell megfelelniük:
 Nemzetközi „Megerısített”, vagy „Felülvizsgálás alatt” sportosztály státusz, 2016. december 31-e
utáni felülvizsgálati dátummal;
 Részt vett a 2015-ös és/vagy 2016-os ICF Para Kajak-kenu Világbajnokságon.
Maximális nevezés NPB-nként
Minden NPB maximum egy (1) részvételre jogosult versenyzıt nevezhet minden egyes kajak egyes
(K1) „A” éremszerzı versenyszámba.
Minden NPB maximum két (2) részvételre jogosult versenyzıt nevezhet a Va’a egyes (V1) TA éremszerzı versenyszámokba, akik közül legalább egynek (1) a „TA”, egynek (1) pedig az „A” sportosztályban kell indulnia. Az „A” sportosztályos versenyzınek legalább egy (1) ICF által szankcionált para
kajak-kenu versenyen, Va’a egyes (V1) TA éremszerzı versenyszámban kellet indulniuk 2015. január
1 és 2016. június 30 között.
Minden NPB maximum két (2) részvételre jogosult versenyzıt nevezhet a kajak egyes (K1) LTA
éremszerzı versenyszámokba, akik közül legalább egynek (1) az „LTA”, egynek (1) pedig az „TA”
sportosztályban kell indulnia. A „TA” sportosztályos versenyzınek legalább egy (1) ICF által szankcionált para kajak-kenu versenyen, kajak egyes (K1) LTA éremszerzı versenyszámban kellet indulniuk
2015. január 1 és 2016. június 30 között
KVALIFIKÁCIÓS RENDSZER
A kvalifikációs helyek kiutalása az alábbiak szerint történik:
JOGOSULTSÁG

KVALIFIKÁCIÓ

ÖSSZESEN

2015-ös
világbajnokságon
szerzett kvalifikációs hely(ek)

A férfi éremszerzı versenyszámokban az egyes versenyszámok 18 férfi
elsı hat (6) legjobb helyezést elért versenyzıje egy (1) kvalifi- versenyzı
kációs helyet szerez az NPB-jének.
18 nıi
versenyzı
A nıi éremszerzı versenyszámokban az egyes versenyszámok
elsı hat (6) legjobb helyezést elért versenyzıje egy (1) kvalifikációs helyet szerez az NPB-jének.
Minden NPB éremszerzı versenyszámonként csak egy (1) kvalifikációs helyet szerezhet. Minden további helyet a következı
legmagasabban rangsorolt (más módon még nem kvalifikált)
NPB kapja meg.
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A férfi éremszerzı versenyszámokban az egyes versenyszámok
2016-os
világbajnokságon
elsı négy (4) legjobb helyezést elért versenyzıje egy (1) kvaliszerzett kvalifikációs fikációs helyet szerez az NPB-jének, feltéve, hogy a rendezı
hely(ek)
ország nem tart igényt egy (1) fenntartott helyre (lásd lentebb).

11 férfi
versenyzı
11 nıi
versenyzı

A férfi éremszerzı versenyszámokban az egyes versenyszámok
elsı négy (4) legjobb helyezést elért versenyzıje egy (1) kvalifikációs helyet szerez az NPB-jének, feltéve, hogy a rendezı
ország nem tart igényt egy (1) fenntartott helyre (lásd lentebb).
Minden NPB éremszerzı versenyszámonként csak egy (1) kvalifikációs helyet szerezhet. Minden további helyet a következı
legmagasabban rangsorolt (más módon még nem kvalifikált)
NPB kapja meg.
Azok az NPB-k, amelyek a 2015-ös ICF para kajak-kenu világbajnokságon már szereztek kvalifikációs helyet, nem jogosultak
további kvalifikációs helyre az illetı versenyszám(ok)ban a
2016-os ICF para kajak-kenu világbajnokságon.
Rendezı ország

A rendezı ország közvetlenül kvalifikál egy (1) részvételre jogosult férfi és egy (1) nıi versenyzıt, a 2016-os ICF para kajak-kenu világbajnokságon való részvétel szerint. Amennyiben
a rendezı ország minimum egy (1) férfi és/vagy egy (1) nıi
kvalifikációs helyet szerez a 2015-ös vagy 2016-os ICF para
kajak-kenu világbajnokságon, úgy a megszerzett kvalifikációs
helyeken túl a rendezı ország nem kap további helyeket.

1 férfi
versenyzı
1 nıi
versenyzı

A rendezıi ország kvalifikációs helyeit azokból a versenyszámokból merítik, ahol a rendezı ország (férfi és/vagy nıi
kategóriában) a legmagasabb helyezést érte el a 2016-os ICF
para kajak-kenu világbajnokságon.
Összesen

30 férfi
versenyzı
30 nıi
versenyzı

Rio 2016 paralimpiai játékok – kvalifikációs útmutató
Kajak-kenu

3

KVALIFIKÁCIÓS IDİREND
2015. augusztus

2015-ös ICF Para kajak-kenu világbajnokság, Milánó, Olaszország

2016. április 30.

Eddig az idıpontig nyújthatják be az NPB-k a Rio 2016 Szervezı Bizottság számára az akkreditációs jelentkezési lapokat („Akkreditációs hosszú lista”)

2016. május, tbd*

2016-os ICF Para kajak-kenu világbajnokság

2016. június 1.

Az ICF írásban értesíti az NPB-ket a megszerzett kvalifikációs helyek kiutalásáról

2016. június 15.

Az NPB-knek írásban vissza kell igazolniuk az ICF felé a megszerzett
kvalifikációs helyek felhasználását

2016. június 30.

Az ICF írásban megerısíti a fel nem használt kvalifikációs helyek újraelosztását

2016. augusztus 15. Az NPB-k eddig az idıpontig nyújthatják be a Rio 2016 Szervezı Bizottság
számára a jelentkezési lapokat
*tbd = még nincs megerısítve
A KVALIFIKÁCIÓS HELYEK VISSZAIGAZOLÁSI FOLYAMATA
2016. június 15-ig az NPB-knek vissza kell igazolniuk az ICF felé, hogy hány kvalifikációs helyet fognak felhasználni (faxot és e-mailt elfogadnak). Azok az NPB-k, amelyek nem válaszolnak a határidı
lejártáig, elveszítik kvalifikációs helyeiket, és az ICF újra kiutalja azokat.
2016. június 30-ig az ICF írásban visszaigazolja az összes fel nem használt kvalifikációs hely újraelosztását.
2016. június 30-ig hivatalosan kihirdetik, hogy az illetı NPB fel fogja használni a 2016-os Riói
Paralimpiai Játékokra kiutalt kvótáját. Azt az NPB-t, amelyik nem használja fel a kvalifikációs helyeit,
az IPC és az ICF szankcionálhatja.
A FEL NEM HASZNÁLT KVALIFIKÁCIÓS HELYEK ÚJRAELOSZTÁSA
Minden, a 2015-ös ICF Para kajak-kenu világbajnokságon megszerzett, de fel nem használt kvalifikációs helyet felkínálnak a 2016-os ICF Para kajak-kenu világbajnokságon az illetı éremszerzı versenyszámban a következı legjobb eredményt elért (és más módon még nem kvalifikált) NPB-nek.
Minden, a 2016-os ICF Para kajak-kenu világbajnokságon megszerzett, de fel nem használt kvalifikációs helyet felkínálnak az éremszerzı versenyszámban a következı legjobb eredményt elért (és más
módon még nem kvalifikált) NPB-nek. Amennyiben nincs ilyen NPB, úgy a helyet a 2015-ös ICF Para
kajak-kenu világbajnokságon az illetı éremszerzı versenyszámban a következı legjobb eredményt elért (és más módon még nem kvalifikált) NPB kapja meg.
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Amennyiben nem áll rendelkezésre rangsorolt NPB egy adott éremszerzı versenyszám összes kvalifikációs helyének betöltésére, akkor a helyeket az ICF saját belátása szerint osztja ki, a 2015-ös vagy
2016-os ICF Para kajak-kenu világbajnokságon azonos nemő versenyágban éremszerzı versenyszámban a legjobb helyezést elért (és más módon még nem kvalifikált) NPB-nek.

NEMZETKÖZI SZÖVETSÉG
International Canoe Federation
Avenue de Rhodanie 54
CH-1007 Lausanne
Switzerland
Telefon: (+41) 21 612 0290
Fax: (+41) 21 612 0291
Email: simon.toulson@canoeicf.com
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KERÉKPÁROZÁS
Éremszerzı versenyszámok
Férfi

Nıi

Vegyes

Összesen

28

20

2

50

Az éremszerzı versenyszámok részletes listája a dokumentum végén található.

Versenyzıi kvóta
Férfi

Nıi

Nemtıl független

Összesen

150

80

0

230

A kvalifikációs helyek kiutalása
A kvalifikációs helyet az NPB kapja, nem a versenyzı. Kétoldalú Bizottság által kiutalt meghívó esetén
a kvalifikációs helyet a versenyzı kapja, nem az NPB.
Az NPB-knek kiutalt maximális kvóta
Egy NPB maximum tizennégy (14) férfi és hét (7) nıi egyéni kvalifikációs helyet kaphat, a maximálisan kiutalt kvóta NPB-nként huszonegy (21), a tandem egy (1) versenyzınek számít. Kivételt képezhetnek a Kétoldalú Bizottság meghívásos kiutalási módszere szerint kiutalt kvalifikációs helyek.
Részvételi jogosultság
Az NPB által történı beválogatáshoz a versenyzıknek (a tandem segítıkkel együtt) az alábbiaknak kell
megfelelniük:





Nemzeti kerékpáros szövetség által kiállított UCI engedély;
Legalább 18 éves életkor 2016. december 31-ig;
Legalább egy (1) elismert, nemzetközi UCI Para kerékpáros versenyen való részvétel 2014. január 1. és 2016. július 15. között;
Nemzetközi „Megerısített”, vagy „Felülvizsgálás alatt” sportosztály státusz (tandem segítıre
nem vonatkozik).
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Maximális nevezés NPB-nként
Minden NPB maximum három (3) részvételre jogosult versenyzıt nevezhet az egyéni versenyszámokba. Az egyéni országúti versenyszámokban kombinált sportosztályokkal együtt minden NPB sportosztályonként maximum három (3) részvételre jogosult versenyzıt nevezhet, valamint maximum öt (5)
részvételre jogosult versenyzıt nevezhet minden egyes egyéni országúti versenyszámban.
Mindegyik versenyzınek legalább két (2) éremszerzı versenyszámban kell szerepelnie (egyéni vagy
csapat).
Minden NPB maximum egy (1) csapatot nevezhet csapat versenyszámonként.
KVALIFIKÁCIÓS RENDSZER
A kvalifikációs helyek kiutalása az alábbiak szerint történik:
JOGOSULTSÁG

KVALIFIKÁCIÓ

2014-es UCI
országos rangsor
alapján történı
kvalifikáció

A UCI para kerékpáros férfi és nıi országos ranglistákon 2014. december 31-ével bezárólag a legmagasabban rangsorolt NPB-k
egyenként egy (1) kvalifikációs helyet kapnak mindaddig, amíg a
lenti maximális regionális kvótákat el nem érik:
Régió
Európa
Amerika
Ázsia
Óceánia
Afrika
Összesen

ÖSSZESEN

Férfi
23
10
6
2
4

Nıi
14
4
3
2
2

45

25

45 férfi
versenyzı
25 nıi
versenyzı

A módszer alapján kiutalt hely(ek) fenntartása érdekében az NPBk nemenkénti helyenként legalább egy (1) versenyzıje az alábbi
versenyek egyikén (1) részt kell, hogy vegyen:





2015-ös UCI para pályakerékpáros világbajnokság
2015-ös UCI para országúti kerékpáros világbajnokság
Bármely 2015-ös UCI para országúti kerékpáros világkupa
2016-os UCI para pályakerékpáros világbajnokság

A fenti módszer szerint ki nem utalt kvalifikációs helyek a 2016os UCI kombinált országos rangsor alapján kerülnek kiosztásra.
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2016-os UCI öszszetett
országos rangsor
alapján történı
kvalifikáció

A 2016-os UCI összetett nemzeti rangsor alapján kiutalt férfi kvalifikációs helyek kiszámításához használatos tényezı megállapítása
a UCI kombinált nemzeti rangsoron szereplı összes NPB 2016.
március 27-tel bezárólag elért pontszámának összeadásával történik, mely összeget aztán elosztják a rendelkezésre álló férfi kvalifikációs helyek számával. Ezután minden NPB pontszámát elosztják ezzel a tényezıvel, és így megkapják az egyes NPB-k férfi kvalifikációs helyeinek számát, amely maximum tizenhárom (13) lehet.

100 férfi
versenyzı
50 nıi
versenyzı

A 2016-os UCI összetett nemzeti rangsor alapján kiutalt nıi kvalifikációs helyek kiszámításához használatos tényezı megállapítása
a UCI kombinált nemzeti rangsoron szereplı összes NPB 2016.
március 27-tel bezárólag elért pontszámának összeadásával történik, mely összeget aztán elosztják a rendelkezésre álló nıi kvalifikációs helyek számával. Ezután minden NPB pontszámát elosztják
ezzel a tényezıvel, és így megkapják az egyes NPB-k nıi kvalifikációs helyeinek számát, amely maximum hat (6) lehet.
A UCI fenntartja a jogot, hogy apróbb változtatásokat végezzen a
tényezıvel kapcsolatban annak érdekében, hogy az összes férfi és
nıi kvalifikációs hely kiutalható legyen. A legtöbb esetben a kérdéses számot a következı egész számig kerekítik fel. A UCI azonban saját belátása szerint a ,40 vagy annál alacsonyabb törtszámokat lefelé kerekítheti.
A UCI továbbá egy ún. „korlátozó rendszert” alkalmaz egy vagy
több NPB-nek kiutalt kvalifikációs hely esetében azért, hogy védje
bizonyos éremszerzı versenyszámok kivitelezhetıségét. Az NPBnek meg kell erısítenie a kvalifikált és részvételre jogosult versenyzı nevezését az adott sportágban ahhoz, hogy az illetı kvalifikációs helyet fenntartsa.
Kétoldalú Bizottság meghívása

Öt (5) férfi részvételre jogosult versenyzıt és öt (5) nıi részvételre
jogosult versenyzıt választ az IPC és a UCI a Kétoldalú Bizottság
meghívásos kvalifikációs helyeire. A Kétoldalú Bizottság meghívásos helyeire az NPB-knek 2016. április 27-ig hivatalos írásos
kérvényt kell benyújtaniuk a UCI részére.
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5 férfi
versenyzı
5 nıi
versenyzı

3

Összesen

150 férfi
versenyzı
80 nıi
versenyzı

KVALIFIKÁCIÓS IDİREND
2014. január 1.

Ettıl az idıponttól kezdıdıen jegyzik a versenyzık UCI Para kerékpározás nemzeti ranglistán és a UCI Para kerékpározás összetett nemzeti
ranglistán elért eredményeit

2014. december 31.

Eddig az idıpontig jegyzik a versenyzık UCI Para kerékpározás
nemzeti ranglistán elért eredményeit
Eddig az idıpontig jegyzik a versenyzık UCI Para kerékpározás
összetett nemzeti ranglistán elért eredményeit

2016. március 27.
2016. március 30.

Ettıl az idıponttól kezdıdıen lehet pályázni a Kétoldalú Bizottság meghívására

2016. április 13.

UCI írásban értesíti az NPB-ket a kiutalt kvalifikációs helyek számáról,
valamint a korlátozott helyekrıl, mindkét rangsor alapú kvalifikáció kapcsán

2016. április 27.

Eddig az idıpontig az NPB-knek írásban vissza kell igazolniuk a UCInak a kiutalt kvalifikációs helyek és a korlátozott helyek felhasználását

2016. április 27.

Eddig az idıpontig nyújthatják be az NPB-k pályázatukat a Kétoldalú Bizottság meghívására a UCI-nak

2016. április 30.

Eddig az idıpontig nyújthatják be az NPB-k a Rio 2016 Szervezı Bizottság számára az akkreditációs jelentkezési lapokat („Akkreditációs hosszú
lista”)

2016. május 4.

A UCI írásban megerısíti az összes fel nem használt kvalifikációs hely
újraelosztását és a Kétoldalú Bizottság meghívásos helyek kiutalását

2016. augusztus 15.

Az NPB-k eddig az idıpontig nyújthatják be a Rio 2016 Szervezı Bizottság számára a jelentkezési lapokat
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A KVALIFIKÁCIÓS HELYEK VISSZAIGAZOLÁSI FOLYAMATA
2016. április 27-ig az NPB-knek vissza kell igazolniuk a UCI felé, hogy hány kvalifikációs helyet fognak felhasználni (faxot és e-mailt elfogadnak). Azok az NPB-k, amelyek nem válaszolnak a határidı
lejártáig, elveszítik kvalifikációs helyeiket, és a UCI újra kiutalhatja azokat.
2016. május4-ig a UCI írásban visszaigazolja az összes fel nem használt kvalifikációs hely újraelosztását.
2016. május4-ig hivatalosan kihirdetik, hogy az illetı NPB fel fogja használni a 2016-os Riói
Paralimpiai Játékokra kiutalt kvótáját. Azt az NPB-t, amelyik nem használja fel a kvalifikációs helyeit,
az IPC és a UCI szankcionálhatja.

A FEL NEM HASZNÁLT KVALIFIKÁCIÓS HELYEK ÚJRAELOSZTÁSA
Az NPB-k által fel nem használt összes kvalifikációs hely a Kétoldalú Bizottság meghívásos módszere
szerint kerül újraelosztásra.

NEMZETKÖZI SZÖVETSÉG
International Cycling Union (UCI)
Christophe Cheseaux
Para-Cycling Coordinator
Ch. De la Melée 12
1860 Aigle
Switzerland
Telefon: +41 24 468 58 11
Fax: +41 24 465 58 12
Email: christophe.cheseaux@uci.ch
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ÉREMSZERZİ VERSENYSZÁMOK
Férfi
C 1-2-3 1 km-es táv*
C 4-5 1 km-es táv*
C 1 üldözéses
C 2 üldözéses
C 3 üldözéses
C 4 üldözéses
C 5 üldözéses
B 1 km-es táv
B üldözéses

PÁLYAKERÉKPÁROZÁS
Nıi
C 1-2-3 500m*
C 4-5 500m*
C 1-2-3 üldözéses
C 4 üldözéses
C 5 üldözéses
B 1 km-es táv
B üldözéses

Vegyes
C 1-5 csapat sprint

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁROZÁS
Országúti verseny
Férfi
H 1-2 országúti verseny
H 3 országúti verseny
H 4 országúti verseny
H 5 országúti verseny
C 1-2-3 országúti verseny
C 4-5 országúti verseny
B országúti verseny
T 1-2 országúti
verseny

Nıi
H 1-2-3-4 országúti verseny
H 5 országúti verseny
C 1-2-3 országúti verseny
C 4-5 országúti verseny
B országúti verseny
T 1-2 országúti verseny

H 1-5 csapat váltó

Idıfutamok

Férfi
H 1-2 idıfutam*
H 3 idıfutam
H 4 idıfutam
H 5 idıfutam
C 1 idıfutam
C 2 idıfutam
C 3 idıfutam
C 4 idıfutam
C 5 idıfutam
B idıfutam
T 1-2 idıfutam*

Vegyes

Nıi
H 1-2-3 idıfutam*
H 4-5 idıfutam*
C 1-2-3 idıfutam*
C 4 idıfutam
C 5 idıfutam
B idıfutam
T 1-2 idıfutam*

* faktoros versenyszámok (szabályok a 16.01.005. sz. cikkben)
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LOVAGLÁS
Éremszerzı versenyszámok
Férfi

Nıi

Vegyes

Összesen

0

0

11

11

Bajnoki próba
Egyéni – Ia osztály
Egyéni – Ib osztály
Egyéni – II osztály
Egyéni – III osztály
Egyéni – IV osztály
Csapat – nyílt
Freestyle próba
Egyéni – Ia osztály
Egyéni – Ib osztály
Egyéni – II osztály
Egyéni – III osztály
Egyéni – IV osztály

Versenyzıi kvóta
Férfi

Nıi

0

0

Nemtıl független
78

Összesen
78

A kvalifikációs helyek kiutalása
A kvalifikációs helyet az NPB kapja, nem a versenyzı. Kétoldalú Bizottság által kiutalt meghívó esetén a kvalifikációs helyet a versenyzı kapja, nem az NPB.

Az NPB-knek kiutalt maximális kvóta
Egy NPB maximum öt (5) kvalifikációs helyet kaphat.

Rio 2016 paralimpiai játékok – kvalifikációs útmutató
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Részvételi jogosultság
Az NPB által történı beválogatáshoz a versenyzıknek az alábbiaknak kell megfelelniük:
 Nemzetközi „Megerısített”, vagy „Felülvizsgálás alatt” sportosztály státusz, 2016. december 31-e
utáni felülvizsgálati dátummal.
Az NPB által történı beválogatáshoz a versenyzı/ló párosnak az alábbiaknak kell megfelelniük:
 Legalább egy (1) hatvan (60) százalékos eredmény FEI Para lovaglás 3* vagy annál magasabb versenyszámban egyéni vagy csapatversenyen, 2014. január 1 és 2016. június 19 között;
Maximális nevezés NPB-nként
Minden NPB maximum of egy (1) részvételre jogosult csapatot nevezhet a csapatversenyekre, amely
csapat minimum három (3) és maximum négy (4) részvételre jogosult, egyéni versenyszámokba benevezett versenyzıbıl áll. Legalább egy (1) csapattag részvételre jogosult versenyzı kell, hogy legyen
Ia, vagy Ib vagy II. sportosztályban. Csapat kiállításához az NPB maximum két (2) versenyzıt nevezhet sportosztályonként.
Ha egy NPB három (3) vagy négy (4) egyéni kvalifikációs helyet szerez (regionális disztribúció, Kétoldalú Bizottsági meghívás vagy kvótateljesítés révén), akkor mind a három (3), illetve mind a négy
(4) hely felhasználható csak egyéni éremszerzı versenyszámokban induló versenyzı esetében is, ha a
kiválasztott versenyzı nem felel meg a csapat kiállításához szükséges kritériumoknak. Amennyiben
egy NPB három (3) vagy több olyan versenyzıt nevez, akik megfelelnek a csapat kiállításához szükséges kritériumoknak, akkor annak az NPB-nek a csapatversenyben kell indulnia.
KVALIFIKÁCIÓS RENDSZER
A kvalifikációs helyek kiutalása az alábbiak szerint történik:
JOGOSULTSÁG

KVALIFIKÁCIÓ

ÖSSZESEN

2014 FEI Lovas
Világjátékok

A 2014-es FEI Lovas Világjátékok elsı három (3) helyezett
csapata egyenként négy (4) kvalifikációs helyet szerez az NPBje számára.

12 versenyzı

FEI Para
lovaglás csapat
ranglista

A FEI paralimpiai csapat ranglista* elsı hét (7) helyezett csapata (amelyek más módon még nem kvalifikálták magukat)
egyenként négy kvalifikációs helyet szerez az NPB-je számára.

28 versenyzı

*A FEI paralimpiai csapat ranglista 2014. november 1 és 2016.
január 31 között, a csapatok két (2) kvalifikáló eseményen elért
legjobb eredményének összegére alapuló csapat rangsor.
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Para lovaglás
regionális csapat
ranglista

A FEI paralimpiai csapat ranglistán az alábbi régiókban legmagasabb helyezést elért (más módon még nem kvalifikált)
csapat négy (4) kvalifikációs helyet szerez az NPB-jének:

16 versenyzı

- Afrika
- Amerika
- Ázsia
- Óceánia.
Ha valamelyik régióban nincs részvételre jogosult csapat, akkor
a fel nem használt helyek (régiótól függetlenül) a kvótateljesítési módszer (ld. lent) szerint kerülnek kiutalásra.
Para lovaglás
egyéni ranglista
- regionális elosztás

Csak azok az NPB-k kaphatnak kvalifikációs helyet a FEI 10 versenyzı
paralimpiai egyéni ranglista* kiutalásos módszere szerint, amelyek a fenti kiutalásos módszerek alapján nem szereztek kvalifikációs helyet.
*A FEI paralimpiai egyéni ranglista 2014. november 1 és 2016.
január 31 között, a versenyzık maximum hat (6) FEI para lovaglás kvalifikáló versenyén elért legjobb eredményének összegére alapuló egyéni rangsor.
Két (2) kvalifikációs helyet szerez a két (2) legjobb helyezést
elért versenyzıt nevezı NPB az alábbi régiók mindegyikében,
osztálytól függetlenül:
- Afrika
- Amerika
- Ázsia
- Európa
- Óceánia.

Kétoldalú Bizottság meghívása

Három (3) részvételi jogosultsággal rendelkezı versenyzıt választ a FEI és az IPC a Kétoldalú Bizottság meghívásos kvalifikációs helyeire. A Kétoldalú Bizottság meghívásos helyeire az
NPB-knek 2016. március 15-ig hivatalos írásos kérvényt kell
benyújtaniuk az IPC Atlétika részére. Amennyiben nem kerül az
összes Kétoldalú Bizottsági hely kiutalásra, a fennmaradó helyek a kvótateljesítési módszer (ld. lent) szerint kerülnek kiutalásra.
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3 versenyzı
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Rendezı ország

A rendezı ország közvetlenül kvalifikál négy (4) versenyzıt.

4 versenyzı

Ha a rendezı ország kvalifikált csapatot a 2014-es Lovas Világjátékokra, akkor a rendezı ország négy (4) kvalifikációs
helyét a FEI paralimpiai csapat ranglistán 2016. január 31ével bezárólag a következı legmagasabb helyezést elért (más
módon még nem kvalifikált) csapatnak adják oda.
Para lovaglás
egyéni ranglista kvótateljesítés

A FEI paralimpiai egyéni ranglistán 2016. január 31-ével bezárólag az öt (5) legmagasabb helyezést elért versenyzı (régiótól
függetlenül) fejenként egy (1) kvalifikációs helyet szerez NPBjének.

5 versenyzı

A kvótateljesítéses módszernél alkalmazott ranglista esetében
nem veszik figyelembe az olyan NPB-k legmagasabb helyezést
elért versenyzıit, amelyek már szereztek kvalifikációs helyet. Az
NPB-nként a ranglistáról eltávolított versenyzık száma megegyezik a fent ismertetett csapat és egyéni kiutalásos módszerekkel szerzett kvalifikációs helyek számával (kivéve a Kétoldalú Bizottság meghívásos helyeit).
Összesen

78 versenyzı

KVALIFIKÁCIÓS IDİREND
2013. december

A FEI közzéteszi a 2015. évi kvalifikáló versenyek listáját

2014. január 1.

Ettıl az idıponttól kezdıdıen jegyzik a versenyzı/ló párosok részvételi jogosultsághoz szükséges minimális pontszámát

2014. augusztus 24-29.

Lovas Világjátékok, Caen, Franciaország

2014. november 1.

Ettıl az idıponttól kezdıdıen jegyzik a versenyzı FEI paralimpiai csapat
és egyéni rangsor eredményeit

2014. december

A FEI közzéteszi a 2015. évi kvalifikáló versenyek listáját

2015. december

A FEI közzéteszi a 2016. évi kvalifikáló versenyek listáját

2016. január 31.

Eddig az idıpontig jegyzik a versenyzı FEI paralimpiai csapat és egyéni
rangsor eredményeit

2016. február 15.

Ettıl az idıponttól kezdıdıen lehet pályázni a Kétoldalú Bizottság meghívására
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2016. március 1.

A FEI írásban értesíti az NPB-ket a kvalifikációs helyek kiutalásáról

2016. március 15.

Az NPB-knek írásban vissza kell igazolniuk a szerzett kvalifikációs helyek felhasználását

2016. március 15.

Eddig az idıpontig nyújthatják be az NPB-k pályázatukat a Kétoldalú Bizottság meghívására

2016. március 22.

A FEI írásban megerısíti az NPB-k számára az összes fel nem használt
kvalifikációs hely újrafelosztását és a Kétoldalú Bizottság meghívásos
helyek kiosztását

2016. április 30.

Eddig az idıpontig nyújthatják be az NPB-k a Rio 2016 Szervezı Bizottság számára az akkreditációs jelentkezési lapokat („Akkreditációs hosszú
lista”)

2016. június 19.

Eddig az idıpontig jegyzik a versenyzı/ló párosok részvételi jogosultsághoz szükséges minimális pontszámát

2016. augusztus 15.

Az NPB-k eddig az idıpontig nyújthatják be a Rio 2016 Szervezı Bizottság számára a jelentkezési lapokat

A KVALIFIKÁCIÓS HELYEK VISSZAIGAZOLÁSI FOLYAMATA
2016. március 15-ig az NPB-knek vissza kell igazolniuk a FEI felé, hogy hány kvalifikációs helyet
fognak felhasználni (faxot és e-mailt elfogadnak). Azok az NPB-k, amelyek nem válaszolnak a határidı lejártáig, elveszítik kvalifikációs helyeiket, és a FEI újra kiutalhatja azokat.
2016. március 22-ig a FEI írásban visszaigazolja az összes fel nem használt kvalifikációs hely újraelosztását.
2016. március 22-ig hivatalosan kihirdetik, hogy az illetı NPB fel fogja használni a 2016-os Riói
Paralimpiai Játékokra kiutalt kvótáját. Azt az NPB-t, amelyik nem használja fel a kvalifikációs helyeit,
az IPC és a FEI szankcionálhatja.
A FEL NEM HASZNÁLT KVALIFIKÁCIÓS HELYEK ÚJRAELOSZTÁSA
Az illetı NPB által fel nem használt kvalifikációs helyek az alábbiak szerint kerülnek újrafelosztásra:

Fel nem használt csapat kvalifikációs helyek
Ha egy NPB nem használja fel az összes kiutalt csapat kvóta helyét, akkor az NPB maximum két (2)
versenyzıvel részt vehet kizárólag egyéni versenyen. A fel nem használt hely(ek)et a FEI paralimpiai
egyéni ranglistán a következı legmagasabb helyezést elért (más módon még nem kvalifikált) NPB
kapja meg.
Rio 2016 paralimpiai játékok – kvalifikációs útmutató
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Fel nem használt egyéni kvalifikációs helyek
Ha egy NPB nem használja fel az egyéni versenyzıkre kiutalt kvóta helyét, akkor a hely(ek)et a FEI
paralimpiai egyéni ranglistán a következı legmagasabb helyezést elért (más módon még nem kvalifikált) NPB kapja meg.

NEMZETKÖZI SZÖVETSÉG
Federation Equestre Internationale (FEI)
HM King Hussein I Building
Chemin de la Joliette 8
1006 Lausanne
Switzerland
Email: info@fei.org
Fax: +41 21 310 4760
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LÁTÁSSÉRÜLTEK FUTBALLJA ÖT JÁTÉKOSSAL
Éremszerzı versenyszámok
Férfi

Nıi

Vegyes

Összesen

1

0

0

1

Versenyzıi kvóta
Férfi

Nıi

64

0

Nemtıl független

Összesen

0

64

Nyolc (8) férfi csapat, csapatonként nyolc (8) játékossal.

A kvalifikációs helyek kiutalása
A kvalifikációs helyet az NPB kapja, nem a csapat vagy a versenyzı.

Az NPB-knek kiutalt maximális kvóta
Egy NPB maximum egy (1) férfi csapat kvalifikációs helyet szerezhet.

Részvételi jogosultság
Az NPB által történı beválogatáshoz a versenyzıknek az alábbiaknak kell megfelelniük:
 Legalább egy nemzetközi IBSA által szankcionált 10 fıs futball tornán való részvétel 2014. január 1 és 2016. május 31 között; továbbá
 Nemzetközi „Megerısített”, vagy „Felülvizsgálás alatt” sportosztály státusz, 2016. december 31-e
utáni felülvizsgálati dátummal.
Maximális nevezés NPB-nként
Minden NPB maximum nyolc (8) részvételre jogosult férfi versenyzıt nevezhet, plusz két (2) kapust.
Megjegyzés: a kapusok nem számítanak bele a versenyzıi kvótába.
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KVALIFIKÁCIÓS RENDSZER
A kvalifikációs helyek kiutalása az alábbiak szerint történik:
JOGOSULTSÁG

KVALIFIKÁCIÓ

ÖSSZESEN

2014-es
világbajnokság

A legjobb helyezést elért csapat egy (1) kvalifikációs helyet
szerez az NPB-nek.

1 férfi
csapat

2015-ös regionális
selejtezık

A 2015-ös IBSA 10 fıs futball regionális bajnokságok mindegyikén a legjobb helyezést elért (más módon még nem kvalifikált) csapatok az alábbiak szerint szereznek kvalifikációs helyet
az NPB-jüknek:

6 férfi
csapat






Amerika – egy (1) csapat
Ázsia – két (2) csapat
Európa – két (2) csapat
Afrika – egy (1) csapat

Amennyiben valamely régióban nem rendeznek selejtezıt, úgy a
rendelkezésre álló helyeket régiótól függetlenül a 2014-es világbajnokságon legjobb eredményt elért (más módon még nem kvalifikált) NPB kapja meg.
Rendezı ország

A rendezı ország közvetlenül kvalifikál egy (1) férfi csapatot,
melynek feltétele vagy a 2014-es IBSA 10 fıs futball világbajnokságon, vagy az illetı 2015-ös regionális kvalifikációs tornán
való részvétel.

1 férfi
csapat

8 férfi
csapat

Összesen

KVALIFIKÁCIÓS IDİREND
2014. november 13-25.

IBSA 10 fıs futball világbajnokság, Tokió, Japán

2015. május 8-10.

Ázsiai regionális bajnokság (az IBSA Világjátékok keretein belül), Szöul,
Korea

2015. augusztus 7-15.

Pánamerikai para játékok (regionális bajnokság), Toronto, Kanada
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2015, tbd

Európai regionális bajnokság

2015, tbd

Afrikai regionális bajnokság

2016. január 15.

IBSA írásban megerısíti az NPB-k számára a csapat kvalifikációs helyek
kiutalását

2016. február 5.

Az NPB-knek írásban vissza kell igazolniuk az IBSA felé a megszerzett
kvalifikációs helyek felhasználását

2016. február 19.

Az IBSA írásban megerısíti az NPB-k számára az összes fel nem használt csapat kvalifikációs hely újraelosztását

2016. április 30.

Eddig az idıpontig nyújthatják be az NPB-k a Rio 2016 Szervezı Bizottság számára az akkreditációs jelentkezési lapokat („Akkreditációs hosszú
lista”)

2016. augusztus 15.

Az NPB-k eddig az idıpontig nyújthatják be a Rio 2016 Szervezı Bizottság számára a jelentkezési lapokat

*tbd = még nincs megerısítve

A KVALIFIKÁCIÓS HELYEK VISSZAIGAZOLÁSI FOLYAMATA
2016. február 5-ig az NPB-knek vissza kell igazolniuk az IBSA felé, hogy fel kívánják-e használni a
kvalifikációs helyeket (faxot és e-mailt elfogadnak). Azok az NPB-k, amelyek nem válaszolnak a határidı lejártáig, elveszítik kvalifikációs helyeiket, és az IBSA újra kiutalhatja azokat.
2016. február 19-ig az IBSA írásban visszaigazolja az összes fel nem használt kvalifikációs hely újraelosztását.
2016. február 19-ig hivatalosan kihirdetik, hogy az illetı NPB fel fogja használni a 2016-os Riói
Paralimpiai Játékokra kiutalt kvótáját. Azt az NPB-t, amelyik nem használja fel a kvalifikációs helyeit,
az IPC és az IBSA szankcionálhatja.

A FEL NEM HASZNÁLT KVALIFIKÁCIÓS HELYEK ÚJRAELOSZTÁSA
A kiutalt, ám az illetı NPB által fel nem használt csapat kvalifikációs helyeket régiótól függetlenül az
illetı sporteseményen legjobb eredményt elért (más módon még nem kvalifikált) csapat kapja meg.
Amennyiben a rendezı ország nem használja fel a számára kiutalt helyet, akkor azt régiótól függetlenül a 2014-es világbajnokságon legjobb eredményt elért (más módon még nem kvalifikált) NPB kapja
meg.
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NEMZETKÖZI SZÖVETSÉG
International Blind Sports Federation (IBSA)
Secretary General
Henk Van Aller
Nijenheim 24-19
3704 VJ Zeist
The Netherlands
Telefon: +31 644 830 820
Email: secgen@ibsasport.org
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FUTBALL HÉT JÁTÉKOSSAL
Éremszerzı versenyszámok
Férfi

Nıi

Vegyes

Összesen

1

0

0

1

Versenyzıi kvóta
Férfi

Nıi

112

0

Nemtıl független
0

Összesen
112

Nyolc (8) csapat, csapatonként tizennégy (14) játékossal.

A kvalifikációs helyek kiutalása
A kvalifikációs helyet az NPB kapja, nem a csapat vagy a versenyzı.

Az NPB-knek kiutalt maximális kvóta
Egy NPB maximum egy (1) férfi csapat kvalifikációs helyet szerezhet.

Részvételi jogosultság
Az NPB által történı beválogatáshoz a versenyzıknek az alábbiaknak kell megfelelniük:
 Tizenöt (15) éves életkor 2016. augusztus 31-én;
 Legalább egy nemzetközi, CPISRA által szankcionált 14 fıs futball tornán való részvétel 2014.
január 1 és 2016. június 25 között; továbbá
 Nemzetközi „Megerısített”, vagy „Felülvizsgálás alatt” sportosztály státusz.
Maximális nevezés NPB-nként
Minden NPB maximum tizennégy (14) részvételre jogosult férfi versenyzıt nevezhet a férfi tornára.

Rio 2016 paralimpiai játékok – kvalifikációs útmutató
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KVALIFIKÁCIÓS RENDSZER
A kvalifikációs helyek kiutalása az alábbiak szerint történik:
JOGOSULTSÁG

KVALIFIKÁCIÓ

ÖSSZESEN

Regionális
selejtezık

Az alábbi CPISRA 14 fıs futball regionális selejtezıkön legjobb
eredményt elért NPB-k (a rendezı ország kivételével) közvetlenül kvalifikálják magukat:

3-6 csapat

 2014-es Európa-bajnokság
 2014-es Ázsiai para játékok
 2015-ös Pánamerikai para játékok
Az adott regionális selejtezın legalább öt (5) résztvevı országnak
kell szerepelnie a regionális selejtezın elért eredmény alapján történı kvalifikációhoz.
A fenti regionális selejtezık második helyezett NPB-i (a rendezı
ország kivételével) közvetlenül kvalifikálják magukat, azonban
csak akkor, ha
 az adott regionális selejtezın legalább nyolc (8) ország részt
vesz; továbbá
 a csapat az elsı nyolc (8) közé kerül a 2015-ös CPISRA 14 fıs
futball világbajnokságon.
Amennyiben a fenti regionális selejtezık valamelyike nem kerül
megrendezésre, úgy a 2015-ös CPISRA 14 fıs futball világbajnokságon a következı legjobb helyezést elért (más módon még
nem kvalifikált) NPB kvalifikálja magát, régiótól függetlenül.
2015-ös
világbajnokság

A legjobb eredményt elért (más módon még nem kvalifikált)
NPB-k közvetlenül kvalifikálják magukat addig, amíg el nem érik
a teljes kvótát.

1-4 csapat

Rendezı ország

A rendezı ország közvetlenül kvalifikál egy (1) férfi csapatot.

1 csapat

Összesen

Rio 2016 paralimpiai játékok – kvalifikációs útmutató
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8 csapat

2

KVALIFIKÁCIÓS IDİREND
2014. július-augusztus

2014-es Európa-bajnokság, Maia, Portugália (regionális selejtezı)

2014. október

2014-es Ázsiai para játékok (regionális selejtezı), Incheon, Dél-Korea

2015. augusztus 7-15.

2015-ös Pánamerikai para játékok (regionális selejtezı), Toronto, Kanada

2015, tbd

2015-ös CPISRA 14 fıs futball világbajnokság

2016. február 1.

A CPISRA írásban megerısíti az NPB-k számára a csapat kvalifikációs
helyek kiutalását.

2016. március 1.

Az NPB-knek írásban vissza kell igazolniuk a CPISRA felé a megszerzett
kvalifikációs helyek felhasználását.

2016. március 15.

A CPISRA írásban megerısíti az NPB-k számára az összes fel nem használt csapat kvalifikációs hely újraelosztását

2016. április 30.

Eddig az idıpontig nyújthatják be az NPB-k a Rio 2016 Szervezı Bizottság számára az akkreditációs jelentkezési lapokat („Akkreditációs hosszú
lista”)

2016. augusztus 15.

Az NPB-k eddig az idıpontig nyújthatják be a Rio 2016 Szervezı Bizottság számára a jelentkezési lapokat
*tbd = még nincs megerısítve

A KVALIFIKÁCIÓS HELYEK VISSZAIGAZOLÁSI FOLYAMATA
2016. március 1-ig az NPB-knek vissza kell igazolniuk az IBSA felé, hogy fel kívánják-e használni a
kvalifikációs helyeket (faxot és e-mailt elfogadnak). Azok az NPB-k, amelyek nem válaszolnak a határidı lejártáig, elveszítik kvalifikációs helyeiket, és az IBSA újra kiutalhatja azokat.
2016. március 15-ig az IBSA írásban visszaigazolja az összes fel nem használt kvalifikációs hely újraelosztását.
2016. március 15-ig hivatalosan kihirdetik, hogy az illetı NPB fel fogja használni a 2016-os Riói
Paralimpiai Játékokra kiutalt kvótáját. Azt az NPB-t, amelyik nem használja fel a kvalifikációs helyeit,
az IPC és az IBSA szankcionálhatja.
A FEL NEM HASZNÁLT KVALIFIKÁCIÓS HELYEK ÚJRAELOSZTÁSA
A kiutalt, ám az illetı NPB által fel nem használt csapat kvalifikációs helyeket régiótól függetlenül a
2015-ös CPISRA 14 fıs futball világbajnokságon legjobb eredményt elért (más módon még nem kvalifikált) csapat kapja meg.
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NEMZETKÖZI SZÖVETSÉG
Cerebral Palsy International Sport & Recreation Association
P.O. Box 738
Worcester 6849
South Africa
Fax: (+27) 233 42 8171
Email: administrator@cpisra.org
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CSÖRGİLABDA
Éremszerzı versenyszámok
Férfi

Nıi

Vegyes

Összesen

1

1

0

2

Versenyzıi kvóta
Férfi

Nıi

60

60

Nemtıl független
0

Összesen
120

Nemenként tíz (10) csapat, csapatonként hat (6) játékossal.

A kvalifikációs helyek kiutalása
A kvalifikációs helyet az NPB kapja, nem a csapat vagy a versenyzı.

Az NPB-knek kiutalt maximális kvóta
Egy NPB maximum egy (1) férfi és egy (1) nıi csapat kvalifikációs helyet szerezhet.

Részvételi jogosultság
Az NPB által történı beválogatáshoz a versenyzıknek az alábbiaknak kell megfelelniük:
 Az IBSA elıírásainak megfelelı B1, B2 vagy B3 nemzetközi besorolás, „Megerısített” sportosztály státusszal, legkésıbb 2016. július 1-ig.
Maximális nevezés NPB-nként
Minden NPB maximum hat (6) részvételre jogosult férfi versenyzıt nevezhet a férfi tornára, és maximum hat (6) részvételre jogosult nıi versenyzıt a nıi tornára.

Rio 2016 paralimpiai játékok – kvalifikációs útmutató
Csörgılabda

KVALIFIKÁCIÓS RENDSZER
A kvalifikációs helyek kiutalása az alábbiak szerint történik:
JOGOSULTSÁG

KVALIFIKÁCIÓ

ÖSSZESEN

2014-es
világbajnokság

A férfi torna elsı három (3) helyezett csapata egyenként egy
(1) kvalifikációs helyet szerez az NPB-je számára.

3 férfi csapat
3 nıi csapat

A nıi torna elsı három (3) helyezett csapata egyenként egy (1)
kvalifikációs helyet szerez az NPB-je számára.
2015-ös regionális
selejtezık

Az alábbi 2015-ös IBSA csörgılabda regionális férfi selejtezık 4 férfi csapat
mindegyikén a legjobb helyezést elért (más módon még nem
kvalifikált) csapat egy (1) kvalifikációs helyet szerez az NPB-je
számára:
 Amerika – egy (1) csapat
 Ázsia/Óceánia – egy (1) csapat
 Európa – egy (1) csapat
 Afrika – egy (1) csapat
4 nıi csapat
Az alábbi 2015-ös IBSA csörgılabda regionális nıi selejtezık
mindegyikén a legjobb helyezést elért (más módon még nem kvalifikált) csapat egy (1) kvalifikációs helyet szerez az NPB-je
számára:
 Amerika – egy (1) csapat
 Ázsia/Óceánia – egy (1) csapat
 Európa – egy (1) csapat
 Afrika – egy (1) csapat
Ha egy adott régióban nem tartanak selejtezıt, úgy a rendelkezésre álló helyeket a 2015-ös IBSA paralimpiai kvalifikációs ranglistás tornán utalják ki, régiótól függetlenül.

2015-ös IBSA
paralimpiai
kvalifikációs
ranglistás torna

A férfi tornán a két (2) legjobb helyezést elért (más módon még
nem kvalifikált) csapat egyenként egy (1) kvalifikációs helyet
szerez az NPB-je számára.

2 férfi csapat
2 nıi csapat

A nıi tornán a két (2) legjobb helyezést elért (más módon még
nem kvalifikált) csapat egyenként egy (1) kvalifikációs helyet
szerez az NPB-je számára.
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Rendezı ország

A rendezı ország közvetlenül kvalifikál egy (1) férfi csapatot és 1 férfi csapat
egy (1) nıi csapatot. Ha a rendezı ország közvetlen kiutalásra
1 nıi csapat
feljogosító helyezést, vagy helyezéseket, ér el a 2014-es világbajnokságon, akkor a kérdéses helyek újraelosztása a 2015-ös
IBSA paralimpiai kvalifikációs ranglistás torna kiutalási módszere szerint történik. Ha a rendezı ország közvetlen kiutalásra
feljogosító helyezést, vagy helyezéseket, ér el a 2015-ös regionális selejtezın, akkor a kérdéses helyeket az adott tornán következı legjobb eredményt elért (más módon még nem kvalifikált) NPB kapja meg.
10 férfi csapat

Összesen

10 nıi csapat

KVALIFIKÁCIÓS IDİREND
2014. június-július

2014-es IBSA Csörgılabda világbajnokság, Espoo, Finnország

2015, tbd

Ázsia/Óceánia regionális bajnokság

2015, tbd

Európai regionális bajnokság

2015, tbd

Afrikai regionális bajnokság

2015. május

2015-ös IBSA Csörgılabda paralimpiai kvalifikációs ranglistás torna (a
2015-ös IBSA világbajnokság és világjátékok keretein belül), Szöul,
Korea

2015. augusztus 7-15.

Pánamerikai para játékok (regionális bajnokság), Toronto, Kanada

2016. március 8.

Az IBSA írásban megerısíti az NPB-k számára a csapat kvalifikációs helyek kiutalását

2016. március 26.

Az NPB-knek írásban vissza kell igazolniuk az IBSA felé a megszerzett
kvalifikációs helyek felhasználását

2016. április 22.

Az IBSA írásban megerısíti az NPB-k számára a fel nem használt csapat
kvalifikációs helyek újraelosztását
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2016. április 30.

Eddig az idıpontig nyújthatják be az NPB-k a Rio 2016 Szervezı Bizottság számára az akkreditációs jelentkezési lapokat („Akkreditációs hosszú
lista”)

2016. augusztus 15.

Az NPB-k eddig az idıpontig nyújthatják be a Rio 2016 Szervezı Bizottság számára a jelentkezési lapokat
*tbd = még nincs megerısítve

A KVALIFIKÁCIÓS HELYEK VISSZAIGAZOLÁSI FOLYAMATA
2016. március 8-ig az IBSA hivatalosan kiutalja az NPB-k számára a kvalifikációs folyamat által biztosított kvótákat a 2016-os Riói Paralimpiai Játékokra.
2016. március 26-ig az NPB-knek vissza kell igazolniuk az IBSA felé, hogy fel kívánják-e használni a
kiutalt kvalifikációs helyeket (faxot és e-mailt elfogadnak). Azok az NPB-k, amelyek nem válaszolnak
a határidı lejártáig, elveszítik kvalifikációs helyeiket, és az IBSA újra kiutalhatja azokat.
2016. április 22-ig hivatalosan kihirdetik, hogy az illetı NPB fel fogja használni a 2016-os Riói
Paralimpiai Játékokra kiutalt kvótáját. Azt az NPB-t, amelyik nem használja fel a kvalifikációs helyeit,
az IPC és az IBSA szankcionálhatja.

A FEL NEM HASZNÁLT KVALIFIKÁCIÓS HELYEK ÚJRAELOSZTÁSA
A kiutalt, ám az illetı NPB által fel nem használt csapat kvalifikációs helyeket régiótól függetlenül az
illetı sporteseményen legjobb eredményt elért (más módon még nem kvalifikált) csapat kapja meg.
Amennyiben a rendezı ország nem használja fel a számára kiutalt helyet, akkor azt régiótól függetlenül a 2014-es világbajnokságon legjobb eredményt elért (más módon még nem kvalifikált) NPB kapja
meg.

NEMZETKÖZI SZÖVETSÉG
International Blind Sports Federation
Secretary General
Henk van Aller
Nijenheim 24-19
3704 VJ Zeist (The Netherlands)
Telefon: +316 44 830 820
E-mail: secgen@ibsasport.org
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JUDO
Éremszerzı versenyszámok
Férfi

Nıi

Vegyes

7

6

0

60,00kg-ig
66,00kg-ig
73,00kg-ig
81,00kg-ig
90,00kg-ig
100,00kg-ig
100,00kg fölött

Összesen
13

48,00kg-ig
52,00kg-ig
57,00kg-ig
63,00kg-ig
70,00kg-ig
70,00kg fölött

Versenyzıi kvóta
Férfi

Nıi

84

48

Nemtıl független

Összesen

0

132

A kvalifikációs helyek kiutalása
A kvalifikációs helyet az NPB kapja, nem a versenyzı. Kétoldalú Bizottság által kiutalt
meghívó esetén a kvalifikációs helyet a versenyzı kapja, nem az NPB.

Az NPB-knek kiutalt maximális kvóta
Egy NPB maximum hét (7) férfi kvalifikációs helyet és maximum hat (6) nıi kvalifikációs helyet,
mindösszesen tehát tizenhárom (13) kvalifikációs helyet szerezhet; éremszerzı versenyszámonként
maximum egy (1) hely engedélyezett.
Kivételt képezhetnek a Kétoldalú Bizottság meghívásos kiutalási módszere szerint kiutalt kvalifikációs helyek.
Részvételi jogosultság
Az NPB által történı beválogatáshoz a versenyzıknek az alábbiaknak kell megfelelniük:
 Legalább egy (1) nemzetközi, az IBSA Judo által szankcionált versenyen indult 2014. január 1 és
2015. december 31 között; továbbá
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 Nemzetközi „Megerısített”, vagy „Felülvizsgálás alatt” sportosztály státusz, 2016. december 31-e
utáni felülvizsgálati dátummal.
Maximális nevezés NPB-nként
Minden NPB maximum egy (1) részvételre jogosult versenyzıt nevezhet egyéni versenyszámonként.
Az NPB-k csak olyan éremszerzı versenyszámokban indíthatják el versenyzıjüket, amelyben kvalifikációs helyet szereztek.
KVALIFIKÁCIÓS RENDSZER
A kvalifikációs helyek kiutalása az alábbiak szerint történik:
JOGOSULTSÁG

KVALIFIKÁCIÓ

ÖSSZESEN

2014-es
világbajnokság

Az egyes éremszerzı versenyszámokban legjobb eredményt elért 7 férfi
versenyzık egy (1) kvalifikációs helyet szereznek az illetı NPB- versenyzı
nek.
6 nıi
versenyzı

2015-ös
világranglista

Az IBSA Judo 2015-ös férfi világranglistán 2015. december 31ével bezárólag az egyes éremszerzı versenyszámokban az elsı
kilenc (9) helyen rangsorolt (más módon még nem kvalifikált)
férfi versenyzı egy kvalifikációs helyet szerez az NPB-je számára.

63 férfi
versenyzı
30 nıi
versenyzı

Az IBSA Judo 2015-ös nıi világranglistán 2015. december 31ével bezárólag az egyes éremszerzı versenyszámokban az elsı öt
(5) helyen rangsorolt (más módon még nem kvalifikált) nıi versenyzı egy kvalifikációs helyet szerez az NPB-je számára.
Rendezı ország

A rendezı ország közvetlenül kvalifikál egy (1) versenyzıt min- 7 férfi
den olyan éremszerzı versenyszámba, amelyben a rendezı or- versenyzı
szág legalább egy (1) versenyzıt nevezett a 2014-es IBSA Judo
6 nıi
világbajnokságon.
versenyzı
A rendezı ország fel nem használt kvalifikációs helyei a Kétoldalú Bizottság meghívásos módszere szerint kerülnek kiutalásra.

Kétoldalú
Bizottság
meghívása

Éremszerzı versenyszámonként egy (1) részvételre jogosult férfi versenyzıt választ ki az IPC és az IBSA Judo a Kétoldalú Bizottság meghívásos kvalifikációs helyére.
Éremszerzı versenyszámonként egy (1) részvételre jogosult nıi
versenyzıt választ ki az IPC és az IBSA Judo a Kétoldalú Bizottság meghívásos kvalifikációs helyére.
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7 férfi
versenyzı
6 nıi
versenyzı
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A Kétoldalú Bizottság meghívásos helyeire az NPB-knek 2016.
február 8-ig hivatalos írásos kérvényt kell benyújtaniuk az IPSA
Judo részére.
84 férfi
versenyzı

Összesen

48 nıi
versenyzı

KVALIFIKÁCIÓS IDİREND
2014. szeptember 1-7.

2014-es IBSA Judo világbajnokság, Colorado Springs, USA

2015. december 31.

Eddig az idıpontig jegyzik a versenyzık eredményeit az IBSA Judo
2015-ös világranglistán

2016. január 18.

Az IBSA Judo írásban megerısíti az NPB-k számára a kvalifikációs helyek kiutalását

2016. január 25.

Ettıl az idıponttól kezdıdıen lehet pályázni a Kétoldalú Bizottság meghívására

2016. február 1.

Az NPB-knek írásban vissza kell igazolniuk az IBSA felé a megszerzett
kvalifikációs helyek felhasználását

2016. február 8.

Az IBSA Judo írásban megerısíti az NPB-k számára a fel nem használt
kvalifikációs helyek újraelosztását

2016. február 8.

Eddig az idıpontig nyújthatják be az NPB-k pályázatukat a Kétoldalú Bizottság meghívására az IBSA Judo-nak

2016. február 22.

Az IBSA Judo írásban megerısíti a meghívása Kétoldalú Bizottság alapján
megszerzett kvalifikációs helyek kiutalását

2016. április 30.

Eddig az idıpontig nyújthatják be az NPB-k a Rio 2016 Szervezı Bizottság számára az akkreditációs jelentkezési lapokat („Akkreditációs hosszú
lista”)

2016. augusztus 15.

Az NPB-k eddig az idıpontig nyújthatják be a Rio 2016 Szervezı Bizottság számára a jelentkezési lapokat
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A KVALIFIKÁCIÓS HELYEK VISSZAIGAZOLÁSI FOLYAMATA
2016. február 1-ig az NPB-knek vissza kell igazolniuk az IBSA felé, hogy fel kívánják-e használni a
kiutalt kvalifikációs helyeket (csak e-mailt fogadnak el). Azok az NPB-k, amelyek nem válaszolnak a
határidı lejártáig, elveszítik kvalifikációs helyeiket, és az IBSA újra kiutalhatja azokat.
2016. február 8-ig az IBSA írásban visszaigazolja az összes fel nem használt kvalifikációs hely újraelosztását.
2016. február 22-ig hivatalosan kihirdetik, hogy az illetı NPB fel fogja használni a 2016-os Riói
Paralimpiai Játékokra kiutalt kvótáját. Azt az NPB-t, amelyik nem használja fel a kvalifikációs helyeit,
az IPC és az IBSA szankcionálhatja.

A FEL NEM HASZNÁLT KVALIFIKÁCIÓS HELYEK ÚJRAELOSZTÁSA
Minden, az illetı NPB-nek kiutalt, ám általa fel nem használt kvalifikációs helyeket régiótól függetlenül az IBSA Judo világranglistán 2015. december 31-ével bezárólag az adott éremszerzı versenyszámban a legjobb eredményt elért (más módon még nem kvalifikált) versenyzı kapja meg.

NEMZETKÖZI SZÖVETSÉG
International Blind Sports Federation (IBSA)
Secretary General
Henk Van Aller
Nijenheim 24-19
3704 VJ Zeist
The Netherlands
Telefon: +31 644 830 820
Email: secgen@ibsasport.org
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ERİEMELÉS
Éremszerzı versenyszámok
Férfi

Nıi

Vegyes

10

10

0

49,00kg-ig
54,00kg-ig
59,00kg-ig
65,00kg-ig
72,00kg-ig
80,00kg-ig
88,00kg-ig
97,00kg-ig
107,00kg-ig
107,00kg fölött

Összesen
20

41,00kg-ig
45,00kg-ig
50,00kg-ig
55,00kg-ig
61,00kg-ig
67,00kg-ig
73,00kg-ig
79,00kg-ig
86,00kg-ig
86,00kg fölött

Versenyzıi kvóta
Férfi

Nıi

100

80

Nemtıl független
0

Összesen
180

A kvalifikációs helyek kiutalása
A kvalifikációs helyet az NPB kapja, nem a versenyzı.
Az NPB-knek kiutalt maximális kvóta
Egy NPB maximum nyolc (8) részvételre jogosult férfi és nyolc (8) részvételre jogosult nıi kvalifikációs helyet szerezhet, melyek közül éremszerzı versenyszámonként maximum egy (1) kvalifikációs
hely engedélyezett. Kivételt képezhetnek a Kétoldalú Bizottság meghívásos kiutalási módszere szerint
kiutalt kvalifikációs helyek.
Részvételi jogosultság
Az NPB által történı beválogatáshoz a versenyzıknek az alábbiaknak kell megfelelniük:
 Aktív IPC Erıemelés versenyzıi engedély a 2015-ös és 2016-os szezonokban*;
 Nemzetközi besorolás, „Megerısített” sportosztály státusszal;

Rio 2016 paralimpiai játékok – kvalifikációs útmutató
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 Részvétel a 2014-es IPC Erıemelés világbajnokságon*;
 Legalább két (2) IPC Erıemelés által szankcionált, nemzetközi versenyen való szereplés 2014.
április 12 és 2016. február 29 között – az egyik versenyen 2015-ben kell részt venni;
 2014. április 5 és 2016. február 29 között teljesítette a releváns Kvalifikációs Szintminimumot
(MQS):
Férfi versenyszám

MQS

Nıi versenyszám

MQS

49,00 kg-ig

105 kg

41,00 kg-ig

57 kg

54,00 kg-ig

115 kg

45,00 kg-ig

60 kg

59,00 kg-ig

125 kg

50,00 kg-ig

62 kg

65,00 kg-ig

135 kg

55,00 kg-ig

65 kg

72,00 kg-ig

142 kg

61,00 kg-ig

67 kg

80,00 kg-ig

150 kg

67,00 kg-ig

70 kg

88,00 kg-ig

157 kg

73,00 kg-ig

72 kg

97,00 kg-ig

165 kg

79,00 kg-ig

77 kg

107,00 kg-ig

172 kg

86,00 kg-ig

82 kg

107,00 kg fölött

180 kg

86,00 kg fölött

87 kg

*Az IPC Erıemelés hajlandó figyelembe venni bármely hiteles, mentesítı személyes körülményt a fenti alkalmassági
követelmény nem teljesítésének indoklásaként. Az IPC Erıemelés által meghozott bármilyen határozat végleges érvényő, mellyel szemben fellebbezésnek vagy óvásnak helye nincs.

Maximális nevezés NPB-nként
Minden NPB éremszerzı versenyszámonként maximum egy (1) részvételre jogosult versenyzıt nevezhet. Kivételt képezhetnek a Kétoldalú Bizottság meghívásos kiutalási módszere szerint kiutalt kvalifikációs helyek.
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KVALIFIKÁCIÓS RENDSZER
A kvalifikációs helyek kiutalása az alábbiak szerint történik:
JOGOSULTSÁG

KVALIFIKÁCIÓ

ÖSSZESEN

MQS lista

Az IPC Erıemelés paralimpiai Kvalifikációs Szintminimum
(MQS) listán 2016. február 29-ével bezárólag súlykategóriánként
az elsı nyolc (8) helyen rangsorolt férfi versenyzı, valamint az
elsı hat (6) helyen rangsorolt nıi versenyzı egy (1) kvalifikációs
helyet szerez az illetı éremszerzı versenyszámban.

80 férfi
versenyzı
60 nıi versenyzı

Amennyiben egy NPB nyolcnál (8) több súlycsoportban képviselteti magát a kvalifikációs rangsorban szereplı versenyzıin keresztül, akkor az illetı NPB-nek kell kiválasztania, hogy melyik
versenyzıje kap kvalifikációs helyet az NPB-nkénti maximális
nevezési kvótán belül.
Kétoldalú Bizottság meghívása

Éremszerzı versenyszámonként két (2) részvételre jogosult férfi 20 férfi
versenyzıt választ ki az IPC és az IPC Erıemelés a Kétoldalú Bi- versenyzı
zottság meghívásos kvalifikációs helyére.
20 nıi
Éremszerzı versenyszámonként két (2) részvételre jogosult nıi versenyzı
versenyzıt választ ki az IPC és az IPC Erıemelés a Kétoldalú Bizottság meghívásos kvalifikációs helyére.
A Kétoldalú Bizottság meghívásos helyeire az NPB-knek 2016.
március 14-ig hivatalos írásos kérvényt kell benyújtaniuk az IPSA
Judo részére.

Összesen

100 férfi
versenyzı
80 nıi
versenyzı
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KVALIFIKÁCIÓS IDİREND
2014. április 5-11.

2014-es IPC Erıemelés világbajnokság, Dubai, Egyesült Arab Emírségek

2014. április 5.

Ettıl az idıponttól kezdıdıen érhetik el a versenyzık a Kvalifikációs
Szintminimumot (MQS)

2015. jan. 1- dec. 31.

A versenyzık számára kötelezı idıszak a legalább egy IPC Erıemelés
által szankcionált nemzetközi versenyen való részvételre

2016. február 8.

Ettıl az idıponttól kezdıdıen lehet pályázni a Kétoldalú Bizottság meghívására

2016. február 29.

Eddig az idıpontig érhetik el a versenyzık a Kvalifikációs Szintminimumot (MQS), valamint eddig tart a rangsorolás a 2016-os Riói Paralimpiai
Játékokra

2016. március 2.

Az egynél több súlycsoportban rangsorolt versenyzıvel rendelkezı NPBknek eddig az idıpontig kell írásban értesíteni az IPC Erıemelést arról,
hogy az illetı versenyzı melyik éremszerzı versenyszámban kíván kvalifikációs helyet megszerezni. (Megjegyzés: ha az NPB az elıbb említetteket nem jelzi, akkor az IPC Erıemelés a legutóbbi versenyek eredményei
alapján maga hoz döntést, mellyel szemben fellebbezésnek vagy óvásnak
helye nincs.)

2016. március 14.

Az IPC Erıemelés közzéteszi az MQS listát és írásban megerısíti az
NPB-k számára a kvalifikációs helyek kiutalását

2016. március 14.

Eddig az idıpontig nyújthatják be az NPB-k pályázatukat a Kétoldalú Bizottság meghívására az IPC Erıemelésnek

2016. március 28.

Az NPB-knek írásban vissza kell igazolniuk az IPS Erıemelés felé a
megszerzett kvalifikációs helyek felhasználását

2016. április 11.

Az IPC Erıemelés írásban megerısíti a fel nem használt kvalifikációs
hely újraelosztását

2016.április 11.

Az IPC Erıemelés írásban megerısíti a Kétoldalú Bizottság meghívásos
helyek kiutalását

2016. április 30.

Eddig az idıpontig nyújthatják be az NPB-k a Rio 2016 Szervezı Bizottság számára az akkreditációs jelentkezési lapokat („Akkreditációs hosszú
lista”)

2016. augusztus 15.

Az NPB-k eddig az idıpontig nyújthatják be a Rio 2016 Szervezı Bizottság számára a jelentkezési lapokat
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A KVALIFIKÁCIÓS HELYEK VISSZAIGAZOLÁSI FOLYAMATA
2016. március 28-ig az NPB-knek vissza kell igazolniuk az IPC Erıemelés felé, hogy hány kvalifikációs helyet fognak felhasználni (faxot és e-mailt elfogadnak). Azok az NPB-k, amelyek nem válaszolnak a határidı lejártáig, elveszítik kvalifikációs helyeiket, és az IPC Erıemelés újra kiutalhatja azokat.
2016. április 11-ig az IPC Erıemelés írásban visszaigazolja az összes fel nem használt kvalifikációs
hely újraelosztását.
2016. április 11-ig hivatalosan kihirdetik, hogy az illetı NPB fel fogja használni a 2016-os Riói
Paralimpiai Játékokra kiutalt kvótáját. Azt az NPB-t, amelyik nem használja fel a kvalifikációs helyeit,
az IPC és az IPC Erıemelés szankcionálhatja.

A FEL NEM HASZNÁLT KVALIFIKÁCIÓS HELYEK ÚJRAELOSZTÁSA
Az NPB-k által fel nem használt összes kvalifikációs hely a Kétoldalú Bizottság meghívásos módszere
szerint kerül újraelosztásra.

NEMZETKÖZI SZÖVETSÉG
IPC Powerlifting
Adenauerallee 212-214
D-53113 Bonn
Germany
Telefon: (+49) 228-2097-260
Fax: (+49) 228 -2097-209
Email: ipcpowerlifting@paralympic.org
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EVEZÉS
Éremszerzı versenyszámok
Férfi

Nıi

Vegyes

Összesen

1

1

2

4

Egypárevezıs
ASM1x

Egypárevezıs
ASW1x

Kétpárevezıs
TAMix2x
Kormányos négyes
LTAMix4+

Versenyzıi kvóta
Férfi

Nıi

48

48

Nemtıl független
0

Összesen
96*

*Kormányos nélkül értendı. A kormányos lehet férfi vagy nı is, kvalifikált négyesenként egy fı.

A kvalifikációs helyek kiutalása
A kvalifikációs helyet az NPB kapja, nem a versenyzı vagy a csapat.

Az NPB-knek kiutalt maximális kvóta
Egy NPB éremszerzı versenyszámonként maximum egy (1) hajó kvalifikációs helyet szerezhet; összesen maximum négy (4) férfi és négy (4) nıi kvalifikációs hely engedélyezett (kormányos nélkül értve).

Részvételi jogosultság
Az NPB által történı beválogatáshoz a versenyzıknek az alábbiaknak kell megfelelniük:
 Legalább egy (1) hivatalos FISA versenyen való részvétel 2014. január 1 és 2016. június 30 között;
 Nemzetközi „Megerısített”, vagy „Felülvizsgálás alatt” sportosztály státusz, 2016. december 31-e
utáni felülvizsgálati dátummal;
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Maximális nevezés NPB-nként
Minden NPB éremszerzı versenyszámonként maximum egy (1) hajót nevezhet, és az alábbi maximumok közül választhat:
 egy (1) férfi versenyzı az egypárevezıs ASM1x éremszerzı versenyszámban;
 egy (1) nıi versenyzı az egypárevezıs ASW1x éremszerzı versenyszámban;
 egy (1) férfi és egy (1) nıi versenyzı a kétpárevezıs TAMix2x éremszerzı versenyszámban; és
 két (2) férfi és két (2) nıi versenyzı a kormányos négyes LTAMix4+ éremszerzı versenyszámban.
KVALIFIKÁCIÓS RENDSZER
A kvalifikációs helyek kiutalása az alábbiak szerint történik:
JOGOSULTSÁG

KVALIFIKÁCIÓ

ÖSSZESEN

2015-ös FISA
Evezıs
világbajnokság

Az alábbi éremszerzı versenyszámokban a nyolc (8) legjobb
helyezést elért hajó kvalifikálja magát:

32 férfi
versenyzı






32 nıi
versenyzı

2016-os
paralimpiai
kvalifikációs
regatta

Rendezı ország

AS férfi egypárevezıs – ASM1x
AS nıi egypárevezıs – ASW1x
TA vegyes kétpárevezıs – TAMix2x
LTA vegyes kormányos négyes – LTAMix4+

Az alábbi éremszerzı versenyszámokban az eltérı országokat kép- 8 férfi
viselı két (2) legjobb helyezést elért hajó kvalifikálja magát:
versenyzı





AS férfi egypárevezıs – ASM1x
AS nıi egypárevezıs – ASW1x
TA vegyes kétpárevezıs – TAMix2x
LTA vegyes kormányos négyes – LTAMix4+

A rendezı ország közvetlenül kvalifikál minimum egy (1) hajót. A
kiutalás biztosítja a férfi és a nıi képviseletet egyaránt, és legalább
ez olyan éremszerzı versenyszámot érint, amelyben a rendezı ország a legjobb eredményt érte el a 2016-os paralimpiai kvalifikációs regatta során. A fennmaradó helyek kiutalása a Kétoldalú Bizottság meghívásos módszere szerint történik.

8 nıi
versenyzı

2 férfi
versenyzı
2 nıi
versenyzı

Abban az esetben, ha a rendezı ország legalább egy (1) éremszerzı versenyszámban kvalifikálta magát akár a 2015-ös világbajnokságon, akár a 2016-os kvalifikációs regatta során, a rendezı
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országnak kiutalt helyek (szükség esetén) csak a férfi és nıi képviseletet biztosítják. A fennmaradó helyek kiutalása a Kétoldalú Bizottság meghívásos módszere szerint történik.
Kétoldalú Bizottság meghívása

Hat (6) részvételre jogosult férfi és hat (6) részvételre jogosult nıi
versenyzıt választ ki az IPC és a FISA a Kétoldalú Bizottság meghívásos kvalifikációs helyére. A Kétoldalú Bizottság meghívásos
helyeire az NPB-knek 2016. május 24-ig hivatalos írásos kérvényt
kell benyújtaniuk a FISA részére.

Összesen

6 férfi
versenyzı
6 nıi
versenyzı
48 férfi
versenyzı
48 nıi
versenyzı

KVALIFIKÁCIÓS IDİREND
2015. aug. 30. – szept. 6.

2015-ös FISA Evezıs világbajnokság, Aiguebelette, Franciaország

2015. szeptember 15.

A FISA írásban megerısíti az NPB-k számára a világbajnokságon megszerzett kvalifikációs helyek kiutalását

2015. szeptember 30.

Az NPB-knek írásban vissza kell igazolniuk a FISA felé a világbajnokságon megszerzett kvalifikációs helyek felhasználását

2016. április 30.

Eddig az idıpontig nyújthatják be az NPB-k a Rio 2016 Szervezı Bizottság
számára az akkreditációs jelentkezési lapokat („Akkreditációs hosszú lista”)

2016. május 6-8.

2016-os paralimpiai kvalifikációs regatta, megerısítés alatt

2016. május 10.

Ettıl az idıponttól kezdıdıen lehet pályázni a Kétoldalú Bizottság meghívására

2016. május 10.

A FISA írásban megerısíti az NPB-k számára a kvalifikációs regatta alapján megszerzett kvalifikációs helyek számát

2016. május 24.

Eddig az idıpontig nyújthatják be az NPB-k pályázatukat a Kétoldalú Bizottság meghívására a FISA-nak

2016. május 24.

Az NPB-knek írásban vissza kell igazolniuk a FISA felé a kvalifikációs
regattán megszerzett kvalifikációs helyek felhasználását

2016. május 30.

FISA írásban megerısíti az NPB-k számára a fel nem használt kvalifikációs
helyek újraelosztását és a Kétoldalú Bizottság meghívásos helyek kiutalását
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2016. augusztus 15.

Az NPB-k eddig az idıpontig nyújthatják be a Rio 2016 Szervezı Bizottság számára a jelentkezési lapokat

A KVALIFIKÁCIÓS HELYEK VISSZAIGAZOLÁSI FOLYAMATA
2016. május 24-ig az NPB-knek vissza kell igazolniuk a FISA felé, hogy hány kvalifikációs helyet
fognak felhasználni (faxot és e-mailt elfogadnak). Azok az NPB-k, amelyek nem válaszolnak a határidı lejártáig, elveszítik kvalifikációs helyeiket, és a FISA újra kiutalhatja azokat.
2016. május 30-ig a FISA írásban visszaigazolja az összes fel nem használt kvalifikációs hely újraelosztását.
2016. május 30-ig hivatalosan kihirdetik, hogy az illetı NPB fel fogja használni a 2016-os Riói
Paralimpiai Játékokra kiutalt kvótáját. Azt az NPB-t, amelyik nem használja fel a kvalifikációs helyeit,
az IPC és a FISA szankcionálhatja.

A FEL NEM HASZNÁLT KVALIFIKÁCIÓS HELYEK ÚJRAELOSZTÁSA
Az illetı NPB által fel nem használt kvalifikációs helyeket az azonos éremszerzı versenyszámban a
szóban forgó kvalifikációs helyet kiutaló versenyen a következı legjobb eredményt elért és más módon
még nem kvalifikált NPB kapja meg. Amennyiben nincs részvételre jogosult versenyzı az adott versenyen, akkor a fel nem használt helyek felosztása a kétoldalú Bizottság meghívásos módszere szerint
történik.

NEMZETKÖZI SZÖVETSÉG
International Rowing Federation (FISA)
Maison du Sport Internationale
Avenue de Rhodanie 54
CH-1007 Lausanne
Switzerland
Telefon: (+41) 21 617 8373
Fax: (+41) 21 617 8375
Email: info@fisa.org
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VITORLÁZÁS
Éremszerzı versenyszámok
Férfi

Nıi

Vegyes

Összesen

0

0

3

3

Egyszemélyes
tıkesúlyos hajó (2.4mR)
Kétszemélyes tıkesúlyos
hajó (SKUD18)
Háromszemélyes
tıkesúlyos hajó (Sonar)
Versenyzıi kvóta
Férfi

Nıi
11

Nemtıl független

Összesen

69

80

A kvalifikációs helyek kiutalása
A kvalifikációs helyet az NPB kapja, nem a versenyzı vagy a csapat.

Az NPB-knek kiutalt maximális kvóta
Egy NPB éremszerzı versenyszámonként maximum egy (1) hajó kvalifikációs helyet szerezhet; összesen maximum hat (6) versenyzıi kvalifikációs hely engedélyezett.

Részvételi jogosultság
Az NPB által történı beválogatáshoz a versenyzıknek az alábbiaknak kell megfelelniük:
 Legalább egy (1) hivatalos IFDS versenyen való részvétel 2014. január 1 és 2016. június 30 között;
 Nemzetközi „Megerısített”, vagy „Felülvizsgálás alatt” sportosztály státusz, 2016. december 31-e
utáni felülvizsgálati dátummal;
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Maximális nevezés NPB-nként
Minden NPB éremszerzı versenyszámonként maximum egy (1) hajót nevezhet, és az alábbiak közül választhat:
 egy (1) bármilyen nemő versenyzı az egyszemélyes tıkesúlyos hajó éremszerzı versenyszámban;
 két (2) versenyzı a kétszemélyes tıkesúlyos hajó éremszerzı versenyszámban, ám egyikıjük (2)
nı kell, hogy legyen; és
 három (3) bármilyen nemő versenyzı a háromszemélyes tıkesúlyos hajó éremszerzı versenyszámban.
KVALIFIKÁCIÓS RENDSZER
A kvalifikációs helyek kiutalása az alábbiak szerint történik:
JOGOSULTSÁG

KVALIFIKÁCIÓ

ÖSSZESEN

2014-es IFDS
vitorlás
világbajnokság

Az eltérı országokat képviselı, az egyszemélyes tıkesúlyos hajó
éremszerzı versenyszámban a nyolc (8) legjobb eredményt elért
hajó kvalifikálja magát.

5 nıi
versenyzı

Az eltérı országokat képviselı, a kétszemélyes tıkesúlyos hajó
éremszerzı versenyszámban az öt (5) legjobb eredményt elért
hajó kvalifikálja magát.

34
versenyzı

Az eltérı országokat képviselı, a háromszemélyes tıkesúlyos hajó
éremszerzı versenyszámban a hét (7) legjobb eredményt elért hajó
kvalifikálja magát.

2015-ös IFDS
vitorlás
világbajnokság

Amennyiben nem kerül megrendezésre a 2014-es IFDS vitorlás
világbajnokság, vagy ha egy adott éremszerzı versenyszámban
nem fejezıdik be a kellı számú verseny (az IFDS szabályai szerint), akkor az illetı kvalifikációs helyet a 2015-ös IFDS vitorlás
világbajnokságon az illetı versenyszámban a következı legjobb
eredményt elérı hajó kapja meg.
Az eltérı országokat képviselı (más módon még nem kvalifikált),
az egyszemélyes tıkesúlyos versenyszámban a hét (7) legjobb
eredményt elért hajó kvalifikálja magát.
Az eltérı országokat képviselı (más módon még nem kvalifikált),
a kétszemélyes tıkesúlyos versenyszámban az öt (5) legjobb
eredményt elért hajó kvalifikálja magát.

5 nıi
versenyzı
30
versenyzı

Az eltérı országokat képviselı (más módon még nem kvalifikált),
a háromszemélyes tıkesúlyos versenyszámban a hat (6) legjobb
eredményt elért hajó kvalifikálja magát.
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Amennyiben nem kerül megrendezésre a 2015-ös IFDS vitorlás
világbajnokság, vagy ha egy adott éremszerzı versenyszámban
nem fejezıdik be a kellı számú verseny (az IFDS szabályai szerint), akkor az illetı kvalifikációs helyet visszamenılegesen a
2014-es IFDS vitorlás világbajnokságon az illetı versenyszámban a következı legjobb eredményt elérı hajó kapja meg.
Amennyiben sem a 2014-es, sem a 2015-ös IFDS vitorlás világbajnokság nem kerül megrendezésre, vagy ha egy adott éremszerzı
versenyszámban egyik világbajnokságon sem fejezıdik be a kellı
számú verseny (az IFDS szabályai szerint), akkor az illetı kvalifikációs helyet az IFDS Vitorlás világranglista 2015. december 31-ei
állása alapján utalják ki.
Rendezı ország

A rendezı ország éremszerzı versenyszámonként közvetlenül kva- 1 nıi
lifikál egy (1) hajót.
versenyzı
Abban az esetben, ha a rendezı ország valamelyik éremszerzı 5 versenyzı
versenyszámban már kvalifikált egy hajót, úgy az illetı kvalifikációs hely(ek)et a szóban forgó kvalifikációs versenyen a következı
legjobb eredményt elért hajó kapja meg.
11 nıi
versenyzı

Összesen

69
versenyzı

KVALIFIKÁCIÓS IDİREND
2014. aug. 16-25.

2014-es IFDS vitorlás világbajnokság, Halifax, Kanada

2015. Nov. 26. – Dec. 3.

2015-ös IFDS vitorlás világbajnokság, Melbourne, Ausztrália

2016. február 1.

Az IFDS írásban megerısíti az NPB-k számára a kvalifikációs helyek kiutalását

2016. március 1.

Az NPB-knek írásban vissza kell igazolniuk az IFDS felé a megszerzett
kvalifikációs helyek felhasználását

2016. április 1.

Az IFDS írásban megerısíti az NPB-k számára az összes fel nem használt
kvalifikációs hely újraelosztását
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2016. április 30.

Eddig az idıpontig nyújthatják be az NPB-k a Rio 2016 Szervezı Bizottság számára az akkreditációs jelentkezési lapokat („Akkreditációs hosszú
lista”)

2016. augusztus 15.

Az NPB-k eddig az idıpontig nyújthatják be a Rio 2016 Szervezı Bizottság számára a jelentkezési lapokat

A KVALIFIKÁCIÓS HELYEK VISSZAIGAZOLÁSI FOLYAMATA
2016. március 1-ig az NPB-knek vissza kell igazolniuk az IFDS felé, hogy hány kvalifikációs helyet
fognak felhasználni (faxot és e-mailt elfogadnak). Azok az NPB-k, amelyek nem válaszolnak a határidı lejártáig, elveszítik kvalifikációs helyeiket, és az IFDS újra kiutalhatja azokat.
2016. április 1-ig az IFDS írásban visszaigazolja az összes fel nem használt kvalifikációs hely újraelosztását.
2016. április 1-ig hivatalosan kihirdetik, hogy az illetı NPB fel fogja használni a 2016-os Riói
Paralimpiai Játékokra kiutalt kvótáját. Azt az NPB-t, amelyik nem használja fel a kvalifikációs helyeit,
az IPC és az IFDS szankcionálhatja.

A FEL NEM HASZNÁLT KVALIFIKÁCIÓS HELYEK ÚJRAELOSZTÁSA
Az NPB-k által fel nem használt kvalifikációs helyeket a 2015-ös IFDS vitorlás világbajnokságon az
illetı éremszerzı versenyszámban a következı legjobb eredményt elért és más módon még nem kvalifikált NPB kapja meg. Amennyiben egy adott éremszerzı versenyszámban nincs több részvételre jogosult versenyzı, akkor a kvalifikációs helyeket az IFDS vitorlás világranglistán 2015. december 31-ével
bezárólag a következı legmagasabb helyen rangsorolt és más módon még nem kvalifikált NPB kapja
meg.

NEMZETKÖZI SZÖVETSÉG
International Association for Disabled Sailing (IFDS)
Ariadne House, Town Quay
Southampton, Hampshire SO142AQ
United Kingdom
Telefon: (+44) 23 8063 5111
Fax: (+44) 23 8063 5789
Email: ifds@isaf.co.uk
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SPORTLÖVÉSZET
Éremszerzı versenyszámok
Férfi

Nıi

Vegyes

3

3

6

Puska

Puska

Puska

R1 – 10m
Légpuska, álló
SH1

R2 – 10m
Légpuska, álló
SH1

R3 – 10m
Légpuska, fekvı
SH1

R7 – 50m
Puska, 3 pozíciós
SH1

R8 – 50m
Puska, 3 pozíciós
SH1

R4 – 10m
Légpuska, álló
SH2

Összesen
12

R5 – 10m
Légpuska, fekvı
SH2
R6 – 50m
Szabadpuska, fekvı
SH1
Pisztoly

Pisztoly

Pisztoly

P1 – 10m
Légpisztoly
SH1

P2 – 10m
Légpisztoly
SH1

P3 – 25m
Pisztoly
SH1
P4 – 50m
Pisztoly
SH1

Versenyzıi kvóta
Férfi

Nıi

100

50
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Nemtıl független
0

Összesen
150

A kvalifikációs helyek kiutalása
A kvalifikációs helyet az NPB kapja, nem a versenyzı. Kétoldalú Bizottság által kiutalt meghívó esetén a kvalifikációs helyet a versenyzı kapja, nem az NPB.
Az NPB-knek kiutalt maximális kvóta
Egy NPB maximum tizenkét (12) kvalifikációs helyet szerezhet, ebbıl maximum nyolc (8) lehet az
azonos nembe tartozó versenyzıké.
Részvételi jogosultság
Az NPB által történı beválogatáshoz a versenyzıknek az alábbiaknak kell megfelelniük:
 Aktív IPC Sportlövész versenyzıi engedély a 2016-os szezonra;
 Egyazon éremszerzı versenyszámban 2014. január 1 és 2016. május 1 között megrendezésre került két (2) IPC által elismert versenyen (IPC verseny, IPC által szankcionált verseny, IPC Sportlövészet által jóváhagyott verseny) teljesítette az alábbi Kvalifikációs Szintminimumokat (MQS):
Versenyszám

Eredmény

PUSKA
R1-10m légpuska, álló (SH1)

600,0

R2-10m légpuska, álló (SH1)

390,0

R3 - 10m légpuska, fekvı (SH1)

623,0

R4 - 10m légpuska, álló (SH2)

620,0

R5 - 10m légpuska, fekvı (SH2)

628,0

R6 - 50m szabadpuska, fekvı (SH1)

605,0

R7 - 50m szabadpuska 3 x 40 (SH1)

1110

R8 - 50m sportpuska 3 x 20 (SH1)

540

PISZTOLY
P1 - 10m légpisztoly (SH1)

547

P2 - 10m légpisztoly (SH1)

340

P3 - 25m sportpisztoly (SH1)

540

P4 – 50m szabadpisztoly (SH1)

510
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 Nemzetközi „Megerısített”, vagy „Felülvizsgálás alatt” sportosztály státusz, 2016. december 31-e
utáni felülvizsgálati dátummal.
Maximális nevezés NPB-nként
Minden NPB éremszerzı versenyszámonként maximum három (3) részvételre jogosult versenyzıt nevezhet.
KVALIFIKÁCIÓS RENDSZER
Közvetlen kvalifikációs helyek szerezhetık a 2014-es IPC Sportlövész világbajnokságon és három (3)
IPC Sportlövész világkupán 2015-ben, amelyek a 2016-os Riói Paralimpiai Játékok selejtezıinek minısülnek. Kvalifikációs hely csak abban az esetben szerezhetı, ha az elért eredmény megegyezik,
vagy magasabb, mint az adott éremszerzı versenyszám Kvalifikációs Szintminimuma (MQS). A közvetlenül kiutalt kvalifikációs helyek minden versenyen kronológiai sorrendben szerezhetık meg. Egy
versenyzı csak egy (1) kvalifikációs helyet szerezhet az NPB-je számára. Az összes selejtezıt számításba véve, éremszerzı versenyszámonként minden NPB maximum három (3) kvalifikációs helyet szerezhet.

Összesen NŐI

A közvetlenül kiutalt kvalifikációs helyekkel abban a versenyszámban kvalifikálja magát a versenyzı a
2016-os Riói Paralimpiai Játékokon, amelyben az illetı helyet megszerezte. A versenyzı abban az
esetben indulhat további éremszerzı versenyszámokban a 2016-os Riói Paralimpiai Játékokon, ha legalább egy (1) IPC által elismert versenyen teljesítette a Kvalifikációs Szintminimumot (MQS) a szóban
forgó éremszerzı versenyszámban.
A közvetlenül kiutalt kvalifikációs helyek elosztását az alábbi táblázat foglalja össze:

1

2

1

2

2

1

2

1

2

2015 IPC Sportlövész Világkupa

2

1

2

1

2

1

2

2

6

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

3

4

2

4

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Összes
NŐI hely

2

1

4

Összes
Összesen
FFI hely
FÉRFI

1

2

2

Női

2

2015 IPC Sportlövész Világkupa

4

Férfi

2015 IPC Sportlövész Világkupa

3

Női

6

P4

Férfi

3

P3

Női

6

Férfi

2

Női

Férfi

4

2014 IPC Sportlövész VB

Férfi

Női

2

Esemény

Női

Férfi

4

Nem

R7 R8 P1 P2

R6

Férfi

Női

R5

Férfi

R4

Női

R3

Női

R1 R2

Férfi

Versenyszám

2

42

21

1

18

9

27

1

18

9

27

1

18

9

27

96

48

ÖSSZES
hely

63

144

A kvalifikációs helyek kiutalása az alábbiak szerint történik:
JOGOSULTSÁG

KVALIFIKÁCIÓ

ÖSSZESEN

2014-es
világbajnokság,
közvetlen kiutalásos módszer

Puska
Az SH1 férfi éremszerzı versenyszámokban versenyszámonként
az elsı négy (4) legjobb helyezést elért (más módon még nem kvalifikált) versenyzı egy (1) kvalifikációs helyet szerez az NPB-nek.

42 férfi
versenyzı

Rio 2016 paralimpiai játékok – kvalifikációs útmutató
Sportlövészet

21 nıi
versenyzı
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Az SH1 nıi éremszerzı versenyszámokban versenyszámonként az
elsı két (2) legjobb helyezést elért (más módon még nem kvalifikált) versenyzı egy (1) kvalifikációs helyet szerez az NPB-nek.
Az SH1 vegyes éremszerzı versenyszámokban versenyszámonként az elsı négy (4) legjobb helyezést elért férfi és az elsı két (2)
legjobb helyezést elért nıi (más módon még nem kvalifikált) versenyzı egy (1) kvalifikációs helyet szerez az NPB-nek.
Az SH2 vegyes éremszerzı versenyszámokban versenyszámonként az elsı hat (6) legjobb helyezést elért férfi és az elsı három
(3) legjobb helyezést elért nıi (más módon még nem kvalifikált)
versenyzı egy (1) kvalifikációs helyet szerez az NPB-nek.
Pisztoly
A férfi éremszerzı versenyszámokban versenyszámonként az elsı
hat (6) legjobb helyezést elért (más módon még nem kvalifikált)
versenyzı egy (1) kvalifikációs helyet szerez az NPB-nek.
A nıi éremszerzı versenyszámokban versenyszámonként az elsı
három (3) legjobb helyezést elért (más módon még nem kvalifikált) versenyzı egy (1) kvalifikációs helyet szerez az NPB-nek.
A vegyes éremszerzı versenyszámokban versenyszámonként az
elsı négy (4) legjobb helyezést elért férfi és az elsı két (2) legjobb
helyezést elért nıi (más módon még nem kvalifikált) versenyzı
egy (1) kvalifikációs helyet szerez az NPB-nek.
2015-ös
Világkupák,
közvetlen
kiutalásos
módszer

A három (3), paralimpiai selejtezınek minısülı Világkupán össze- 54 férfi
versenyzı
sen huszonhét (27) kvalifikációs helyet oszt ki az IPC Sportlövészet.
27 nıi
A férfi éremszerzı versenyszámokban versenyszámonként az elsı versenyzı
két (2) legjobb helyezést elért (más módon még nem kvalifikált)
versenyzı egy (1) kvalifikációs helyet szerez az NPB-nek.
A férfi éremszerzı versenyszámokban versenyszámonként a legjobb helyezést elért (más módon még nem kvalifikált) versenyzı
egy (1) kvalifikációs helyet szerez az NPB-nek.
A vegyes éremszerzı versenyszámokban versenyszámonként az
elsı két (2) legjobb helyezést elért férfi és a legjobb helyezést elért
nıi (más módon még nem kvalifikált) versenyzı egy (1) kvalifikációs helyet szerez az NPB-nek.
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Rendezı ország

A rendezı ország közvetlenül kvalifikál két (2) részvételre jogosult 2 férfi
férfi és egy (1) részvételre jogosult nıi versenyzıt.
versenyzı
Ha a rendezı ország közvetlen kvalifikációs helyet szerez, akkor 1 nıi
az illetı kvalifikációs helyei a Kétoldalú Bizottság meghívásos versenyzı
módszere szerint kerülnek kiutalásra.

Kétoldalú Bizottság meghívása

Három (3) Kétoldalú Bizottság meghívásos hely kerül kiutalásra
a részvételre jogosult NPB-k között. Két (2) férfi és egy (1) nıi
hely van fenntartva.

2 férfi
versenyzı

1 nıi
A Kétoldalú Bizottság meghívásos helyeire az NPB-knek 2016. versenyzı
március 25-ig hivatalos írásos kérvényt kell benyújtaniuk az IPC
Sportlövészet részére.
100 férfi
versenyzı

Összesen

50 nıi versenyzı

KVALIFIKÁCIÓS IDİREND
2014. január 1.

Ettıl az idıponttól kezdıdıen érhetik el a versenyzık a Kvalifikációs
Szintminimumot (MQS)

2014. július 17-26.

2014-es IPC Sportlövészet világbajnokság, Suhl, Németország

2015, tbd

Világkupa, kijelölt selejtezı (Európa)

2015, tbd

Világkupa, kijelölt selejtezı (Ázsia vagy Óceánia)

2015, tbd

Világkupa, kijelölt selejtezı (Amerika)

2016. február 8.

Ettıl az idıponttól kezdıdıen lehet pályázni a Kétoldalú Bizottság meghívására

2016. március 11.

Az IPC Sportlövészet írásban megerısíti az NPB-k számára a kvalifikációs helyek kiutalását

2016. március 25.

Az NPB-knek írásban vissza kell igazolniuk az IPC Sportlövészet felé a
megszerzett kvalifikációs helyek felhasználását

2016. március 25.

Eddig az idıpontig nyújthatják be az NPB-k pályázatukat a Kétoldalú Bizottság meghívására az IPC Sportlövészet számára

2016. április 8.

Az IPC Sportlövészet írásban megerısíti a fel nem használt kvalifikációs
helyek újraelosztását
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2016. április 8.

Az IPC Sportlövészet írásban megerısíti a Kétoldalú Bizottság meghívásos helyek kiutalását

2016. április 30.

Eddig az idıpontig nyújthatják be az NPB-k a Rio 2016 Szervezı Bizottság számára az akkreditációs jelentkezési lapokat („Akkreditációs hosszú
lista”)

2016. május 1.

Eddig az idıpontig érhetik el a versenyzık a Kvalifikációs Szintminimumot (MQS)

2016. augusztus 15.

Az NPB-k eddig az idıpontig nyújthatják be a Rio 2016 Szervezı Bizottság számára a jelentkezési lapokat
*tbd = még nincs megerısítve

A KVALIFIKÁCIÓS HELYEK VISSZAIGAZOLÁSI FOLYAMATA
2016. március 25-ig az NPB-knek vissza kell igazolniuk az IPC Sportlövészet felé, hogy hány kvalifikációs helyet fognak felhasználni (faxot és e-mailt elfogadnak). Azok az NPB-k, amelyek nem válaszolnak a határidı lejártáig, elveszítik kvalifikációs helyeiket, az IPC Sportlövészet újra kiutalhatja
azokat.
2016. április 8-ig az IPC Sportlövészet írásban visszaigazolja az összes fel nem használt kvalifikációs
hely újraelosztását.
2016. április 8-ig hivatalosan kihirdetik, hogy az illetı NPB fel fogja használni a 2016-os Riói
Paralimpiai Játékokra kiutalt kvótáját. Azt az NPB-t, amelyik nem használja fel a kvalifikációs helyeit,
az IPC és az IPC Sportlövészet szankcionálhatja.

A FEL NEM HASZNÁLT KVALIFIKÁCIÓS HELYEK ÚJRAELOSZTÁSA
A kiutalt, ám az illetı NPB által fel nem használt csapat kvalifikációs helyek újraelosztása a Kétoldalú
Bizottság meghívásos módszere szerint történik.

NEMZETKÖZI SZÖVETSÉG
IPC Shooting
Adenauerallee 212-214
D-53113 Bonn
Germany
Telefon: (+49) 228-2097-195
Fax: (+49) 228 -2097-209
Email: ipcshooting@paralympic.org
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ÚSZÁS
Éremszerzı versenyszámok
Férfi

Nıi

Vegyes

Összesen

80

71

1

152

Az éremszerzı versenyszámok részletes listáját 2014 áprilisában tesszük közzé.

Versenyzıi kvóta
Férfi

Nıi

Összesen

340

280

620

A kvalifikációs helyek kiutalása
A kvalifikációs helyet az NPB kapja, nem a versenyzı. Kétoldalú Bizottság által kiutalt meghívó esetén a kvalifikációs helyet a versenyzı kapja, nem az NPB.
A Rio 2016 paralimpiai programban kiírt valamennyi éremszerzı versenyszám megvalósíthatósága érdekében az IPC Úszás fenntartja a jogot, hogy egyes helyeket exkluzív módon bizonyos sportosztályoknál használjon fel, kiváltképp a nagy támogatási szükséglettel bíró versenyzık esetében. Az ilyen
kvalifikációs helyet vagy a kiutalás szerint kell felhasználnia az NPB-nek, vagy pedig vissza kell adnia
az IPC Úszás számára.
Az NPB-knek kiutalt maximális kvóta
Minden NPB maximum harmincnégy (34) férfi és maximum huszonnyolc (28) nıi kvalifikációs helyet, vagyis összesen maximum hatvankét (62) kvalifikációs helyet szerezhet. Kivételt képezhetnek a
Kétoldalú Bizottság meghívásos kiutalási módszere szerint kiutalt kvalifikációs helyek.
Részvételi jogosultság
Az NPB által történı beválogatáshoz a versenyzıknek az alábbiaknak kell megfelelniük:
 Aktív IPC Úszás versenyzıi engedély a 2016-os szezonra;
 Kvalifikációs Szintminimum (MQS) teljesítése valamely IPC Úszás által elismert 50 méteres versenyen (IPC verseny, IPC által szankcionált verseny vagy IPC által elismert verseny) az adott versenyszámban, 2014. október 15 és 2016. augusztus 14 között;
 Kvalifikációs Szintminimum (MQS) teljesítése a 2014-2016-os szezonokra érvényes versenyzıi
engedély program elıírásainak megfelelıen; továbbá
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 Nemzetközi „Megerısített”, vagy „Felülvizsgálás alatt” sportosztály státusz, 2016. december 31-e
utáni felülvizsgálati dátummal.
Maximális nevezés NPB-nként
Minden NPB éremszerzı versenyszámonként maximum három (3) részvételre jogosult versenyzıt nevezhet.
Az NPB végtelen számú további éremszerzı versenyszámba nevezheti azt a versenyzıt, aki legalább
egy (1) MQS-t teljesített, feltéve, hogy minden további versenyszámban elérte a minimális kvalifikációs idıt (MET).
Minden NPB maximum egy (1) csapatot nevezhet váltó versenyszámonként, amennyiben az illetı váltó MQS-t teljesítették. Valamennyi csapattagnak legalább egy (1) egyéni versenyszámban kvalifikálnia
kell magát ahhoz, hogy a váltócsapatban indulhasson.
KVALIFIKÁCIÓS RENDSZER
A kvalifikációs helyek kiutalása az alábbiak szerint történik:
JOGOSULTSÁG

KVALIFIKÁCIÓ

ÖSSZESEN

2015-ös
világbajnokság

A Rio 2016 paralimpiai programban szereplı egyéni éremszerzı versenyszámokban a 2015-ös IPC úszó világbajnokságon a
két (2) legjobb helyezést elért versenyzı fejenként egy (1) kvalifikációs helyet szerez az NPB-nek. Amennyiben egy versenyzı egynél több versenyszámban ér el elsı vagy második helyezést, akkor is csak egy (1) kvalifikációs helyet szerez az NPBnek.
Amennyiben a fenti módszerrel kevesebb hely kerül kiutalásra,
mint amennyit a kvóta engedélyez, akkor az IPC Úszás a fennmaradó helyeket az MQS szerinti kvalifikációs módszer szerint
utalja ki.

150 férfi
versenyzı

Az a versenyzı, aki 2014. október 15 és 2016. január 31 között
teljesítette az MQS-t valamely IPC által elismert versenyen,
azonban nem szerzett közvetlen kvalifikációs helyet a 2015-ös
világbajnokságon az NPB-je számára, kiválasztásra kerül az
NPB MQS szerinti kvalifikációs helyeinek meghatározásakor.

185 férfi
versenyzı

MQS szerinti
kvalifikáció

100 nıi
versenyzı

175 nıi
versenyzı

Versenyzınként minden NPB maximum egy (1) kvalifikációs
helyet szerezhet még abban az esetben is, ha az illetı versenyzı
több versenyszámban is teljesítette az MQS-t.
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Ha több versenyzı teljesítette az MQS-t, mint a jelen módszer
alapján az összesen rendelkezésre álló kvalifikációs hely, akkor
a helyek kiutalása az alábbiak szerint történik. Az illetı versenyzınek az IPC Úszás világranglistán 2016. január 31-ig bezárólag elért helyezése (súlyozottan) beszámításra kerül az
egyes NPB-k számára kiutalt helyek végleges számának megállapítása során:
1-8. helyezés: 1
9-12. helyezés: 0,8
13-16. helyezés: 0,6
16 alatti helyezés: 0,5
Férfiak:
A x (B ÷ C) = NPB kvalifikációs helyek

A: Az NPB összes MQS eredménnyel rendelkezı férfi versenyzıje (rangsor szerint súlyozva), akik a világbajnokságon nem
szereztek kvalifikációs helyet
B: Az összesen rendelkezésre álló férfi kvalifikációs hely
C: Az összes MQS eredménnyel rendelkezı férfi versenyzı
(rangsor szerint súlyozva), akik a világbajnokságon nem szereztek kvalifikációs helyet.
Nık:
D x (E ÷ D) = NPB kvalifikációs helyek

D: Az NPB összes MQS eredménnyel rendelkezı nıi versenyzıje (rangsor szerint súlyozva), akik a világbajnokságon nem
szereztek kvalifikációs helyet
E: Az összesen rendelkezésre álló nıi kvalifikációs hely
F: Az összes MQS eredménnyel rendelkezı nıi versenyzı
(rangsor szerint súlyozva), akik a világbajnokságon nem szereztek kvalifikációs helyet.
Az IPC Úszás fenntartja a jogot, hogy a nemenkénti kvalifikációs helyek számának meghatározása érdekében felfelé vagy lefelé kerekítsen. A legtöbb esetben az adott értéket a legközelebbi
számhoz, felfelé kerekítik. Az IPC Úszás azonban dönthet úgy,
hogy a ,49 és annál alacsonyabb értékeket lefelé kerekíti.
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A fenti módszer alapján fel nem használt kvalifikációs helyek
elosztása a Kétoldalú Bizottság meghívásos módszere szerint
történik.
Kétoldalú Bizottság meghívása

Az IPC és az IBC Úszás öt (5) részvételre jogosult férfi és öt (5)
részvételre jogosult nıi versenyzıt választ ki a Kétoldalú Bizottság meghívásos kvalifikációs helyére.
A Kétoldalú Bizottság meghívásos helyeire az NPB-knek 2016.
április 16-ig hivatalos írásos kérvényt kell benyújtaniuk az IPC
Úszás részére.

5 férfi
versenyzı
5 nıi
versenyzı

340 férfi
versenyzı

Összesen

280 nıi
versenyzı

KVALIFIKÁCIÓS IDİREND
2014. október 15.

Ettıl az idıponttól kezdıdıen érhetik el a versenyzık a Kvalifikációs
Szintminimumot (MQS)

2015. január 1.

Az IPC Úszás közzéteszi a Riói 2016-os Paralimpiai Játékok programjában szereplı éremszerzı versenyszámok MQS és MET szintjeit

2015. július 18-25.

2015-ös IPC Úszó világbajnokság, Glasgow, Egyesült Királyság

2015. augusztus 29.

Az IPC Úszás írásban értesíti az NPB-ket a Világbajnokságon megszerzett közvetlen kvalifikációs helyek kiutalásáról

2015. szeptember 15.

Az NPB-knek írásban vissza kell igazolniuk az IPC Úszás felé a megszerzett közvetlen kvalifikációs helyek felhasználását

2016. január 31.

Eddig az idıpontig érhetik el a versenyzık a Kvalifikációs Szintminimumot (MQS), melyet az IPC Úszás figyelembe vesz az MQS kvalifikációs
módszer szerint kiutalt kvalifikációs helyek számának kiszámítása során

2016. február 15.

Ettıl az idıponttól kezdıdıen lehet pályázni a Kétoldalú Bizottság meghívására

2016. február 15.

Az IPC Úszás írásban értesíti az NPB-ket az MQS módszerrel megszerzett kvalifikációs helyek kiutalásáról

Rio 2016 paralimpiai játékok – kvalifikációs útmutató
Úszás
4

2016. március 1.

Az NPB-knek írásban vissza kell igazolniuk az IPC Úszás felé az MQS
kvalifikálási módszerrel megszerzett kvalifikációs helyek felhasználását

2016. április 10.

Eddig az idıpontig nyújthatják be az NPB-k pályázatukat a Kétoldalú Bizottság meghívására

2016. április 23.

Az IPC Úszás írásban megerısíti a Kétoldalú Bizottság meghívásos helyek kiutalását

2016. április 30.

Eddig az idıpontig nyújthatják be az NPB-k a Rio 2016 Szervezı Bizottság számára az akkreditációs jelentkezési lapokat („Akkreditációs hosszú
lista”)

2016. május 1.

Az IPC Úszás írásban megerısíti a fel nem használt kvalifikációs helyek
újraelosztását

2016. augusztus 14.

Eddig az idıpontig érhetik el a versenyzık a Kvalifikációs Szintminimumot (MQS) a végsı nevezésekhez

2016. augusztus 15.

Az NPB-k eddig az idıpontig nyújthatják be a Rio 2016 Szervezı Bizottság számára a jelentkezési lapokat

A KVALIFIKÁCIÓS HELYEK VISSZAIGAZOLÁSI FOLYAMATA
Az itt közzétett határidıkig minden kvalifikált NPB-nek írásban vissza kell igazolnia az IPC Úszás felé
(faxot és e-mailt elfogadnak), hogy fel kívánja-e használni a 2015-ös világbajnokságon, valamint az
MQS szerinti kvalifikációs módszer alapján szerzett kvalifikációs helyeit. Azok az NPB-k, amelyek
nem válaszolnak a határidı lejártáig, elveszítik kvalifikációs helyeiket, és az IPC Úszás újra kiutalhatja
azokat.
2016. május 1-ig az IPC Úszás írásban visszaigazolja az összes fel nem használt kvalifikációs hely újraelosztását.
2016. május 1-ig hivatalosan kihirdetik, hogy az illetı NPB fel fogja használni a 2016-os Riói
Paralimpiai Játékokra kiutalt kvótáját. Azt az NPB-t, amelyik nem használja fel a kvalifikációs helyeit,
az IPC és az IPC Úszás szankcionálhatja.

A FEL NEM HASZNÁLT KVALIFIKÁCIÓS HELYEK ÚJRAELOSZTÁSA
A kiutalt, ám az illetı NPB által fel nem használt csapat kvalifikációs helyek újraelosztása a Kétoldalú
Bizottság meghívásos módszere szerint történik.
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NEMZETKÖZI SZÖVETSÉG
IPC Swimming
Adenauerallee 212-214
53113 Bonn
Germany
Fax: (+49) 228-2097-209
Email: ipcswimming@paralympic.org
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ASZTALITENISZ
Éremszerzı versenyszámok
Férfi

Nıi

Vegyes

16

13

0

Egyéni – 1. osztály
Egyéni – 2. osztály
Egyéni – 3. osztály
Egyéni – 4. osztály
Egyéni – 5. osztály
Egyéni – 6. osztály
Egyéni – 7. osztály
Egyéni – 8. osztály
Egyéni – 9. osztály
Egyéni – 10. osztály
Egyéni – 11. osztály

Egyéni - 1-2. osztály
Egyéni – 3. osztály
Egyéni – 4. osztály
Egyéni – 5. osztály
Egyéni – 6. osztály
Egyéni – 7. osztály
Egyéni – 8. osztály
Egyéni – 9. osztály
Egyéni – 10. osztály
Egyéni – 11. osztály

Csapat - 1-2. osztály
Csapat – 3. osztály
Csapat - 4-5. osztály
Csapat - 6-8. osztály
Csapat - 9-10. osztály

Csapat - 1-3. osztály
Csapat - 4-5. osztály
Csapat - 6-10. osztály

Összesen
29

Versenyzıi kvóta
Férfi

Nıi

174

102

A kvalifikációs helyek kiutalása
A kvalifikációs helyet a versenyzı kapja, nem az NPB.
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Nemtıl független
0

Összesen
276

Az NPB-knek kiutalt maximális kvóta
Egy NPB egyéni versenyszámonként maximum három (3) kvalifikációs helyet szerezhet. Az NPB-k az
alábbiak szerint kaphatnak kvalifikációs helyet:
 maximum öt (5) kvalifikációs hely férfi csapatszámonként, versenyszámonként egy (1) csapattal
és/vagy
 maximum három (3) kvalifikációs hely nıi csapatszámonként, versenyszámonként egy (1) csapattal.
Mindegyik férfi csapat versenyszámban minimum hat (6) és maximum tizenhat (16), legalább két (2)
részvételre jogosult, a Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség (ITTF) belátása szerint kiválasztott férfi
versenyzıbıl álló csapat mérkızik meg egymással.
Mindegyik nıi csapat versenyszámban minimum hat (6) és maximum tizenhat (16), legalább két (2)
részvételre jogosult, az ITTF belátása szerint kiválasztott nıi versenyzıbıl álló csapat mérkızik meg
egymással.
Az ITTF legkésıbb 2016. április 23-ig írásban megerısíti az NPB-k számára a csapat versenyszámok
végleges versenyformátumát (ti. a tornán részt vevı csapatok számát).

Részvételi jogosultság
Az NPB által történı beválogatáshoz a versenyzıknek az alábbiaknak kell megfelelniük:
 Az ITTF Para Asztalitenisz (PTT) világranglistán való helyezés, 2015. december 31-ig bezárólag;
 Az ITTF Torna Kreditrendszer követelményeinek való megfelelés (2014. január 1 és 2015. december 31 között);
 Nemzetközi „Megerısített” sportosztály státusz.

Maximális nevezés NPB-nként
Minden NPB maximum három (3) részvételre jogosult versenyzıt nevezhet az egyéni versenyszámokba.
A csapat versenyszámokba minden NPB maximum egy (1) részvételre jogosult csapatot nevezhet,
amely minimum két (2) és maximum három (3) olyan, részvételre jogosult versenyzıbıl áll, akiket
egyéni versenyszámokba is neveztek.
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KVALIFIKÁCIÓS RENDSZER
A kvalifikációs helyek kiutalása az alábbiak szerint történik:
JOGOSULTSÁG
2015-ös ITTF
PTT regionális
bajnokságok

KVALIFIKÁCIÓ
ÖSSZESEN
Az alábbi 2015-ös ITTF PTT regionális bajnokságokon éremszer- 55 férfi
zı versenyszámonként a legjobb eredményt elért férfi versenyzı versenyzı
kvalifikálja magát:






Afrika
Amerika
Ázsia
Európa
Óceánia

Az alábbi 2015-ös ITTF PTT regionális bajnokságokon éremszer- 50 nıi
zı versenyszámonként a legjobb eredményt elért nıi versenyzı
versenyzı
kvalifikálja magát:






Afrika
Amerika
Ázsia
Európa
Óceánia

A 2015-ös ITTF PTT regionális bajnokságok egyéni versenyszámai esetében a Paralimpiai Játékoktól eltérı sportosztály
kombinációk is elıfordulhatnak. Ilyen esetben az illetı egyéni
versenyszámban legjobb helyezést elért versenyzıje kapja a
2015-ös ITTF PTT regionális bajnokság adott sportosztályra
vonatkozó kvalifikációs helyét. Olyan versenyzık esetében,
akik ugyanabban az egyéni versenyszámban más sportosztályon
belül versenyeznek, a kvalifikációs hely az ITTF PTT férfi és
nıi világranglista szerint kerül újraelosztásra.
Ha a 2015-ös ITTF PTT regionális bajnokság, vagy ha azon belül valamelyik versenyszám nem kerül megrendezésre, akkor a
szóban forgó kvalifikációs helyek az ITTF PTT férfi és nıi világranglista szerint kerülnek újraelosztásra.
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ITTF PTT
Világranglista

Az ITTF PTT férfi világranglistán 2015. december 31-ig bezárólag a legjobb helyezést elért, más módon még nem kvalifikált
férfi versenyzık az egyéni versenyszámra megállapított kvóta
eléréséig kvalifikálják magukat:
Egyéni versenyszám
1. osztály

2. osztály
3. osztály
4. osztály
5. osztály
6. osztály
7. osztály
8. osztály
9. osztály
10. osztály
11. osztály

Kvóta
6
8
17
11
8
8
8
11
8
8
6

Az ITTF PTT nıi világranglistán 2015. december 31-ig bezárólag a legjobb helyezést elért, más módon még nem kvalifikált
nıi versenyzık az egyéni versenyszámra megállapított kvóta
eléréséig kvalifikálják magukat:
Egyéni versenyszám
1-2. osztály
3. osztály
4. osztály
5. osztály
6. osztály
7. osztály
8. osztály
9. osztály
10. osztály
11. osztály

Kétoldalú Bizottság meghívása

41 nıi
versenyzı

Kvóta
6
11
6
6
2
2
2
2
2
2

A részvételre jogosult férfi versenyzık közül az IPC és az ITTF
választ a Kétoldalú Bizottság meghívásos kvalifikációs helyére,
az egyéni versenyszám szerint meghatározott kvóta eléréséig:
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99 férfi
versenyzı

20 férfi
versenyzı
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Egyéni versenyszám
1. osztály

2. osztály
3. osztály
4. osztály
5. osztály
6. osztály
7. osztály
8. osztály
9. osztály
10. osztály
11. osztály

Kvóta
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

A részvételre jogosult nıi versenyzık közül az IPC és az ITTF
választ a Kétoldalú Bizottság meghívásos kvalifikációs helyére,
az egyéni versenyszám szerint meghatározott kvóta eléréséig:
Egyéni versenyszám
1-2. osztály
3. osztály
4. osztály
5. osztály
6. osztály
7. osztály
8. osztály
9. osztály
10. osztály
11. osztály

11 nıi
versenyzı

Kvóta

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

A Kétoldalú Bizottság meghívásos helyeire az NPB-knek 2016.
február 15-ig hivatalos írásos kérvényt kell benyújtaniuk az
ITTF részére.
Összesen

174 férfi
versenyzı
102 nıi
versenyzı
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KVALIFIKÁCIÓS IDİREND
2014. október 1.

Ettıl az idıponttól kezdıdıen jegyzik a versenyzık teljesítményét az
ITTF PTT férfi és nıi világranglistákon

2015, tbd

ITTF PTT regionális bajnokság, Afrika

2015. augusztus 7-15.

Pánamerikai para játékok (regionális bajnokság), Toronto, Kanada

2015, tbd

ITTF PTT regionális bajnokság, Ázsia

2015, tbd

ITTF PTT regionális bajnokság, Európa

2015, tbd

ITTF regionális bajnokság, Óceánia

2015. december 31.

Eddig az idıpontig jegyzik a versenyzık teljesítményét az ITTF PTT férfi
és nıi világranglistákon

2016. január 15.

Az ITTF elküldi az NPB-k részére az ITTF PTT regionális bajnokságok
és az ITTF PTT férfi és nıi világranglista alapján kvalifikációra kiválasztott versenyzık névsorát, valamint a javasolt csapatösszetételt

2016. január 15.

Ettıl az idıponttól kezdıdıen lehet pályázni a Kétoldalú Bizottság meghívására

2016. február 15.

Az NPB-k írásban megerısítik az ITTF számára a regionális bajnokságok
és a világranglista alapján történt beválogatás, valamint a csapatösszetételre tett javaslat elfogadását/elvetését

2016. február 15.

Eddig az idıpontig nyújthatják be az NPB-k pályázatukat a Kétoldalú Bizottság meghívására az ITTF-nek

2016. március 12.

Az ITTF írásban megerısíti az NPB-k számára az összes kvalifikációs
hely kiutalását és a csapatösszetételeket

2016. március 12.

Az ITTF írásban megerısíti a Kétoldalú Bizottság meghívásos helyek kiutalását

2016. március 12.

Az ITTF írásban megerısíti az NPB-k számára a csapat versenyszámok
végleges versenyformátumát

2016. március 26.

Az NPB-knek írásban vissza kell igazolniuk a megszerzett kvalifikációs
helyek felhasználását

2016. április 9.

Az ITTF írásban megerısíti a fel nem használt kvalifikációs helyek
újraelosztását

2016. április 23.

Az NPB-knek írásban vissza kell igazolniuk az ITTF felé az újra elosztott
kvalifikációs helyek felhasználását
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2016. április 30.

Eddig az idıpontig nyújthatják be az NPB-k a Rio 2016 Szervezı Bizottság számára az akkreditációs jelentkezési lapokat („Akkreditációs hosszú
lista”)

2016. augusztus 15.

Az NPB-k eddig az idıpontig nyújthatják be a Rio 2016 Szervezı Bizottság számára a jelentkezési lapokat

A KVALIFIKÁCIÓS HELYEK VISSZAIGAZOLÁSI FOLYAMATA
2016 márciusáig az NPB-knek vissza kell igazolniuk az ITFF felé, hogy hány kvalifikációs helyet fognak felhasználni a kiválogatott versenyzık számára (e-mailt elfogadnak). Azok az NPB-k, amelyek
nem válaszolnak a határidı lejártáig, elveszítik kvalifikációs helyeiket, és az ITFF újra kiutalhatja azokat.
2016. április 9-ig az ITFF írásban visszaigazolja az összes fel nem használt kvalifikációs hely újraelosztását.
2016. április 23-ig hivatalosan kihirdetik, hogy az illetı NPB fel fogja használni a 2016-os Riói
Paralimpiai Játékokra kiutalt kvótáját. Azt az NPB-t, amelyik nem használja fel a kvalifikációs helyeit,
az IPC és az ITFF szankcionálhatja.
A FEL NEM HASZNÁLT KVALIFIKÁCIÓS HELYEK ÚJRAELOSZTÁSA
Az illetı NPB-k által fel nem használt kvalifikációs helyek az alábbiak szerint kerülnek újraelosztásra:

A 2015-ös ITTF PTT regionális bajnokságokon szerzett helyek
A 2015-ös ITTF PTT regionális bajnokságokon az egyéni kvalifikációs módszerrel megszerzett, azonban az illetı NPB által fel nem használt kvalifikációs helyet a szóban forgó versenyen a következı legjobb eredményt elért versenyzı/versenyzık kapja/kapják meg.

Az ITTF PTT világranglistás helyezés alapján megszerzett helyek
Az illetı NPB által fel nem használt kvalifikációs helyet az ITTF kiutalja az ITTF PTT férfi és nıi világranglistán 2015. december 31-ével bezárólag a legmagasabb helyen rangsorolt versenyzı számára.
NEMZETKÖZI SZÖVETSÉG
International Table Tennis Federation
Chemin de la Roche, 11
Renens/Lausanne 1020
Switzerland
Email: burchell@ittfmail.com
Email: selection.officer@ipttc.org (a szelektálással kapcsolatos problémák, kérdések esetére)
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TRIATLON
Éremszerzı versenyszámok
Férfi

Nıi

Vegyes

Összesen

3

3

0

6

Egyéni - tbd*
Egyéni - tbd
Egyéni - tbd
Egyéni - tbd
Egyéni - tbd
Egyéni - tbd
Az éremszerzı versenyszámok 2014 júliusában kerülnek bejelentésre.
*tbd = még nincs meghatározva

Versenyzıi kvóta
Férfi

Nıi

30

30

Nemtıl független

Összesen

0

60

A kvalifikációs helyek kiutalása
A kvalifikációs helyet az NPB kapja, nem a versenyzı. Kétoldalú Bizottság által kiutalt meghívó esetén a kvalifikációs helyet a versenyzı kapja, nem az NPB.
Az NPB-knek kiutalt maximális kvóta
Egy NPB éremszerzı versenyszámonként maximum két (2) kvalifikációs helyet, összesen pedig maximum tizenkét (12) kvalifikációs helyet kaphat. Kivételt képezhetnek a Kétoldalú Bizottság meghívásos kiutalási módszere szerint kiutalt kvalifikációs helyek.
Részvételi jogosultság
Az NPB által történı beválogatáshoz a versenyzıknek az alábbiaknak kell megfelelniük:
 2016. június 30-ig bezárólag rangsorolva legyen az ITU paralimpiai kvalifikációs listán;
 Nemzetközi „Megerısített”, vagy „Felülvizsgálás alatt” sportosztály státusz, 2016. december 31-e
utáni felülvizsgálati dátummal.
Maximális nevezés NPB-nként
Minden NPB éremszerzı versenyszámonként maximum két (2) részvételre jogosult versenyzıt nevezhet.

Rio 2016 paralimpiai játékok – kvalifikációs útmutató
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KVALIFIKÁCIÓS RENDSZER
A kvalifikációs helyek kiutalása az alábbiak szerint történik:
JOGOSULTSÁG

KVALIFIKÁCIÓ

ÖSSZESEN

2015-ös ITU
világbajnokság

A 2015-ös ITU Paratriatlon világbajnokságon a Rio 2016
paralimpiai programban szereplı mindegyik éremszerzı versenyszámban a legjobb helyezést elért férfi versenyzı egy (1)
kvalifikációs helyet szerez az NPB-jének.

3 férfi
versenyzı

A 2015-ös ITU Paratriatlon világbajnokságon a Rio 2016
paralimpiai programban szereplı mindegyik éremszerzı versenyszámban a legjobb helyezést elért nıi versenyzı egy (1)
kvalifikációs helyet szerez az NPB-jének.

3 nıi
versenyzı

Ha a 2015-ös ITU Paratriatlon világbajnokság, vagy ha azon belül valamelyik versenyszám nem kerül megrendezésre, akkor a
szóban forgó kvalifikációs helyek az ITU paralimpiai kvalifikációs lista szerint kerülnek újraelosztásra.
ITU paralimpiai
kvalifikációs lista

Az ITU paralimpiai kvalifikációs listán 2016. június 30-ig bezárólag a hat (6) legmagasabb helyen rangsorolt (más módon még
nem kvalifikált) férfi versenyzı fejenként egy (1) kvalifikációs
helyet szerez az NPB-jének, a maximális kvóta eléréséig.

18 férfi
versenyzı
18 nıi
versenyzı

Az ITU paralimpiai kvalifikációs listán 2016. június 30-ig bezárólag a hat (6) legmagasabb helyen rangsorolt (más módon még
nem kvalifikált) nıi versenyzı fejenként egy (1) kvalifikációs
helyet szerez az NPB-jének, a maximális kvóta eléréséig.
Rendezı ország

A rendezı ország közvetlenül kvalifikál egy (1) férfi és egy (1)
nıi versenyzıt.

1 férfi
versenyzı

Ha a rendezı ország legalább egy (1) férfi és/vagy egy (1) nıi
kvalifikációs helyet szerez a fenti módszerek bármelyike alapján, akkor a fenntartott helyek újraelosztására a Kétoldalú Bizottság meghívásos módszere szerint kerül sor.

1 nıi
versenyzı
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Kétoldalú Bizottság meghívása

A részvételre jogosult férfi versenyzık közül az IPC és az ITU
választ a Kétoldalú Bizottság meghívásos kvalifikációs helyére,
a nemek szerint meghatározott kvóta eléréséig. Ha valamelyik
éremszerzı versenyszámban nincs részvételre jogosult versenyzı, akkor a megüresedett Kétoldalú Bizottság hely kiadható egy
másik éremszerzı versenyszámban részvételre jogosult versenyzınek (akár ellenkezı nemőnek is), az ITU és az IPC belátása szerint.

8 férfi
versenyzı
8 nıi
versenyzı

A Kétoldalú Bizottság meghívásos helyeire az NPB-knek 2016.
június 30-ig hivatalos írásos kérvényt kell benyújtaniuk az ITU
részére.
30 férfi
versenyzı
30 nıi
versenyzı

Összesen

KVALIFIKÁCIÓS IDİREND
2015. július 1.

Ettıl az idıponttól kezdıdıen jegyzik a versenyzık eredményeit az ITU
férfi és nıi paralimpiai kvalifikációs listákon

2015. szeptember

ITU Paratriatlon világbajnokság, Chicago, USA

2016. április 30.

Eddig az idıpontig nyújthatják be az NPB-k a Rio 2016 Szervezı Bizottság számára az akkreditációs jelentkezési lapokat („Akkreditációs hosszú
lista”)

2016. május 1.

Ettıl az idıponttól kezdıdıen lehet pályázni a Kétoldalú Bizottság meghívására

2016. június 30.

Eddig az idıpontig jegyzik a versenyzık eredményeit az ITU férfi és nıi
paralimpiai kvalifikációs listákon

2016. június 30.

Eddig az idıpontig nyújthatják be az NPB-k pályázatukat a Kétoldalú Bizottság meghívására

2016. július 8.

Az ITU írásban értesíti az NPB-ket a kvalifikációs listák és a Kétoldalú
Bizottság meghívása alapján megszerzett kvalifikációs helyek kiutalásáról

2016. július 22.

Az NPB-knek írásban vissza kell igazolniuk az ITU felé a kiutalt és a Kétoldalú Bizottság meghívása alapján szerzett kvalifikációs helyek felhasználását

2016. július 29.

Az ITU írásban megerısíti az NPB-k számára az összes fel nem használt
kvalifikációs és Kétoldalú Bizottság meghívásos helyek újraelosztását
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2016. augusztus 15.

Az NPB-k eddig az idıpontig nyújthatják be a Rio 2016 Szervezı Bizottság számára a jelentkezési lapokat

A KVALIFIKÁCIÓS HELYEK VISSZAIGAZOLÁSI FOLYAMATA
2016. július 22-ig az NPB-knek vissza kell igazolniuk az ITU felé, hogy hány kvalifikációs helyet fognak felhasználni (faxot és e-mailt elfogadnak). Azok az NPB-k, amelyek nem válaszolnak a határidı
lejártáig, elveszítik kvalifikációs helyeiket, és az ITU újra kiutalhatja azokat.
2016. július 29-ig az ITU írásban visszaigazolja az összes fel nem használt kvalifikációs hely újraelosztását.
2016. július 29-ig hivatalosan kihirdetik, hogy az illetı NPB fel fogja használni a 2016-os Riói
Paralimpiai Játékokra kiutalt kvótáját. Azt az NPB-t, amelyik nem használja fel a kvalifikációs helyeit,
az IPC és az ITU szankcionálhatja.

A FEL NEM HASZNÁLT KVALIFIKÁCIÓS HELYEK ÚJRAELOSZTÁSA
Minden, az illetı NPB-nek kiutalt, ám általa fel nem használt kvalifikációs helyet a paralimpiai kvalifikációs ranglistán 2016. június 30-ig bezárólag a szóban forgó versenyszámban a következı legmagasabb helyen rangsorolt (és más módon még nem kvalifikált) versenyzı kapja meg

NEMZETKÖZI SZÖVETSÉG
International Triathlon Union (ITU)
Maison du Sport International
Avenue de Rhodanie 54
1007 Lausanne
Switzerland
Email: sport@triathlon.org
Fax: +41 216 146 039
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ÜLİRÖPLABDA
Éremszerzı versenyszámok
Férfi

Nıi

Vegyes

Összesen

1

1

0

2

Versenyzıi kvóta
Férfi

Nıi

96

96

Nemtıl független
0

Összesen
192

Nemeként nyolc (8) csapat, csapatonként tizenkét (12) játékossal.

A kvalifikációs helyek kiutalása
A kvalifikációs helyet az NPB kapja, nem a csapat vagy a versenyzı.

Az NPB-knek kiutalt maximális kvóta
Egy NPB maximum egy (1) férfi csapat és egy (1) nıi csapat kvalifikációs helyet kaphat.

Részvételi jogosultság
Az NPB által történı beválogatáshoz a versenyzıknek az alábbiaknak kell megfelelniük:
 Legalább egy nemzetközi, szankcionált World ParaVolley ülıröplabda versenyen való részvétel
2014. január 1 és 2016. március 15 között; továbbá
 Nemzetközi „Megerısített”, vagy „Felülvizsgálás alatt” sportosztály státusz.
Maximális nevezés NPB-nként
Minden NPB maximum tizenkét (12) részvételre jogosult férfi versenyzıt nevezhet a férfi tornába és
maximum tizenkét (12) részvételre jogosult nıi versenyzıt a nıi tornába.

Rio 2016 paralimpiai játékok – kvalifikációs útmutató
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KVALIFIKÁCIÓS RENDSZER
A kvalifikációs helyek kiutalása az alábbiak szerint történik:
JOGOSULTSÁG

KVALIFIKÁCIÓ

2014-es
világbajnokság

A férfi bajnokság elsı két (2) helyen végzett csapata egyen2 férfi
csapat
ként egy (1) kvalifikációs helyet szerez az NPB-jének.
A nıi bajnokság elsı két (2) helyen végzett csapata egyenként 2 nıi csapat
egy (1) kvalifikációs helyet szerez az NPB-jének.

2014/2015-ös
zóna bajnokságok

Az alábbi 2014/2015-ös zóna bajnokságokon legjobb helyezést elért (más módon még nem kvalifikált) férfi csapat
egyenként egy (1) kvalifikációs helyet szerez az NPB-jének:
 Amerika
 Ázsia
 Európa
 Afrika
Az alábbi 2014/2015-ös zóna bajnokságokon legjobb helyezést elért (más módon még nem kvalifikált) nıi csapat
egyenként egy (1) kvalifikációs helyet szerez az NPB-jének:
 Amerika
 Ázsia
 Európa
 Afrika

ÖSSZESEN

4 férfi
csapat

4 nıi csapat

Ha valamely zóna nem rendez bajnokságot, akkor a rendelkezésre álló férfi vagy nıi csapat hely(ek)et régiótól függetlenül a 2016-os World ParaVolley Interkontinentális
bajnokságon a következı legjobb eredményt elért, más
módon még nem kvalifikált, csapata(i) kapja/kapják meg.
Ha egy vagy több csapat kvalifikál az Óceánia térségbıl, akkor újrajátszásra kerül sor a 2014-es ázsiai zóna bajnokságon
kvalifikációs helyet szerzett csapattal / csapatokkal.

Rio 2016 paralimpiai játékok – kvalifikációs útmutató
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2016-os World
ParaVolley
Interkontinentális
bajnokság

A férfi bajnokság legjobb eredményt elért (más módon még
nem kvalifikált) NPB-je egy (1) kvalifikációs helyet szerez.

1 férfi
csapat

A nıi bajnokság legjobb eredményt elért (más módon még
nem kvalifikált) NPB-je egy (1) kvalifikációs helyet szerez.

1 nıi csapat

Ha a World ParaVolley Interkontinentális bajnokság nem
kerül megrendezésre, akkor a csapat hely(ek)et régiótól függetlenül a 2014-es világbajnokságon a következı legjobb
eredményt elért, más módon még nem kvalifikált, csapat(ok)
kapja/kapják meg.
Rendezı ország

A rendezı ország közvetlenül kvalifikál egy (1) férfi és egy
(1) nıi csapatot. Ha a rendezı ország közvetlen kvalifikációs
helyet szerez valamelyik fent említett bajnokságon, akkor a
szóban forgó helye(ke)t az illetı versenyen a következı legjobb eredményt elért (más módon még nem kvalifikált) NPB
kapja meg.

1 férfi
csapat
1 nıi csapat

8 férfi
csapat

Összesen

8 nıi csapat

KVALIFIKÁCIÓS IDİREND
2014. június 15-21.

World ParaVolley Ülıröplabda világbajnokság, Elblag, Lengyelország

2014. október 18-24.

Ázsiai para játékok (ParaVolley ázsiai zóna bajnokság), Incheon, DélKorea

2015. augusztus 7-15.

Pánamerikai para játékok (ParaVolley pánamerikai zóna bajnokság), Toronto, Kanada

2015, tbd*

ParaVolley európai zóna bajnokság

2015, tbd

ParaVolley afrikai zóna bajnokság

2016, tbd

2016-os World ParaVolley Interkontinentális játékok

2016. március 15.

A World ParaVolley írásban megerısíti az NPB-k számára a csapat
kvalifikációs helyek kiutalását.
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2016. március 29.

Az NPB-knek írásban vissza kell igazolniuk a World ParaVolley felé a
megszerzett csapat kvalifikációs helyek felhasználását.

2016. április 13.

A World ParaVolley írásban megerısíti az NPB-k számára az összes fel
nem használt csapat kvalifikációs hely újraelosztását

2016. április 30.

Eddig az idıpontig nyújthatják be az NPB-k a Rio 2016 Szervezı Bizottság számára az akkreditációs jelentkezési lapokat („Akkreditációs hosszú
lista”)

2016. augusztus 15.

Az NPB-k eddig az idıpontig nyújthatják be a Rio 2016 Szervezı Bizottság számára a jelentkezési lapokat
*tbd= még nincs megerısítve

A KVALIFIKÁCIÓS HELYEK VISSZAIGAZOLÁSI FOLYAMATA
2016. március 29-ig a kvalifikált NPB-knek vissza kell igazolniuk a World ParaVolley felé, hogy fel
kívánják-e használni a kvalifikációs helyeket (e-mailt elfogadnak). Azok az NPB-k, amelyek nem válaszolnak a határidı lejártáig, elveszítik csapat kvalifikációs helyeiket, és a World ParaVolley újra kiutalhatja azokat.
2016. április 13-ig a World ParaVolley írásban visszaigazolja az összes fel nem használt csapat kvalifikációs hely újraelosztását.
2016. április 13-ig hivatalosan kihirdetik, hogy az illetı NPB fel fogja használni a 2016-os Riói
Paralimpiai Játékokra kiutalt kvótáját. Azt az NPB-t, amelyik nem használja fel a csapat kvalifikációs
helyeit, az IPC és a World ParaVolley szankcionálhatja.

A FEL NEM HASZNÁLT KVALIFIKÁCIÓS HELYEK ÚJRAELOSZTÁSA
Minden, az illetı NPB-nek kiutalt, ám általa fel nem használt csapat kvalifikációs helyet régiótól függetlenül az illetı sporteseményen legjobb eredményt elért (más módon még nem kvalifikált) csapat
kapja meg. Amennyiben a rendezı ország nem használja fel a számára kiutalt helyet, akkor azt régiótól függetlenül a 2014-es világbajnokságon legjobb eredményt elért (más módon még nem kvalifikált)
NPB kapja meg.
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NEMZETKÖZI SZÖVETSÉG
World ParaVolley
c/o World ParaVolley General Manager
Mr. P Allen
78 Kennedy Road
Sainte-Cecile-de-Masham
La Peche
Quebec
J0X2W0
Canada
Telefon: +1 (613) 296 0433
Email: generalmanager@paravolley.org
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KEREKESSZÉKES KOSÁRLABDA
Éremszerzı versenyszámok
Férfi

Nıi

Vegyes

Összesen

1

1

0

2

Versenyzıi kvóta
Férfi

Nıi

144

120

Nemtıl független
0

Összesen
264

Tizenkét (12) férfi és tíz (10) nıi csapat, csapatonként tizenkét (12) játékossal.

A kvalifikációs helyek kiutalása
A kvalifikációs helyet az NPB kapja, nem a csapat vagy a versenyzı.

Az NPB-knek kiutalt maximális kvóta
Egy NPB maximum egy (1) férfi csapat és egy (1) nıi csapat kvalifikációs helyet kaphat.

Részvételi jogosultság
Az NPB által történı beválogatáshoz a versenyzıknek az alábbiaknak kell megfelelniük:
 Legyen besorolható az IWBF Nemzetközi Osztályozási rendszere szerint;
 Nemzetközi „Megerısített”, vagy „Felülvizsgálás alatt” sportosztály státusz, 2016. december 31-e
utáni felülvizsgálati dátummal.
Maximális nevezés NPB-nként
Minden NPB maximum tizenkét (12) részvételre jogosult férfi versenyzıt nevezhet a férfi tornába és
maximum tizenkét (12) részvételre jogosult nıi versenyzıt a nıi tornába.

Rio 2016 paralimpiai játékok – kvalifikációs útmutató
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KVALIFIKÁCIÓS RENDSZER
A kvalifikációs helyek kiutalása az alábbiak szerint történik:
JOGOSULTSÁG

KVALIFIKÁCIÓ

ÖSSZESEN

2014-es
világbajnokság

A férfi torna elsı hét (7) helyezett csapata (a rendezı ország kivé- 7 férfi
telével) egy kvalifikációs helyet szerez az illetı zónának. Ezt kö- csapat
vetıen a kvalifikációs helyeket a 2015/16-os zóna bajnokságon
legjobb eredményt elért (más módon még nem kvalifikált) csapat
kapja, az alapján, hogy az egyes zónák hány helyet szereztek a
világbajnoki rangsor alapján.
A férfi torna elsı öt (5) helyezett csapata (a rendezı ország kivé- 5 nıi csapat
telével) egy kvalifikációs helyet szerez az illetı zónának. Ezt követıen a kvalifikációs helyeket a 2015/16-os zóna bajnokságon
legjobb eredményt elért (más módon még nem kvalifikált) csapat
kapja, az alapján, hogy az egyes zónák hány helyet szereztek a
világbajnoki rangsor alapján.

2015/2016-os zóna Az alábbi 2015/16-os zóna bajnokságokon a férfi tornán a legbajnokságok
jobb helyezést elért csapat (a rendezı ország kivételével) közvetlenül kvalifikál:
 IWBF Amerika – egy (1) csapatot
 IWBF Ázsia/Óceánia – egy (1) csapatot
 IWBF Európa – egy (1) csapatot
 IWBF Afrika – egy (1) csapatot
Az alábbi 2015/16-os zóna bajnokságokon a nıi tornán a legjobb helyezést elért csapat (a rendezı ország kivételével) közvetlenül kvalifikál:
 IWBF Amerika – egy (1) csapatot
 IWBF Ázsia/Óceánia – egy (1) csapatot
 IWBF Európa – egy (1) csapatot
 IWBF Afrika – egy (1) csapatot

4 férfi
csapat

4 nıi csapat

Amennyiben egy zónában nem rendeznek bajnokságot, a rendelkezésre álló csapat hely(ek)et az IWBF saját belátása szerint másik zónába viheti át, ha az érintett zóna valamennyi csapata részvételre jogosult a szóban forgó helyet megszerzı zónában megrendezett bajnokságon.
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Rendezı ország

A rendezı ország közvetlenül kvalifikál egy (1) férfi és egy
(1) nıi csapatot.

1 férfi
csapat
1 nıi csapat
12 férfi
csapat

Összesen

10 nıi csapat

KVALIFIKÁCIÓS IDİREND
2014. június 19-29.

2014-es IWBF nıi világbajnokság, Toronto, Kanada

2014. július 1-12.

2014-es IWBF férfi világbajnokság, Incheon, Dél-Korea

2015. augusztus 7-15.

Pánamerikai para játékok (amerikai zóna bajnokság), Toronto,
Kanada

2015/16, tbd*

Európai zóna bajnokság

2015/16, tbd

Ázsia/Óceániai zóna bajnokság

2015/16, tbd

Afrikai zóna bajnokság

2016. március 15.

Az IWBF írásban megerısíti az NPB-k számára a csapat kvalifikációs helyek kiutalását.

2016. március 29.

Az NPB-knek írásban vissza kell igazolniuk az IWBF felé a megszerzett
csapat kvalifikációs helyek felhasználását

2016. április 13.

Az IWBF írásban megerısíti az NPB-k számára a fel nem használt csapat
kvalifikációs helyek újraelosztását

2016. április 30.

Eddig az idıpontig nyújthatják be az NPB-k a Rio 2016 Szervezı Bizottság számára az akkreditációs jelentkezési lapokat („Akkreditációs hosszú
lista”)

2016. augusztus 15.

Az NPB-k eddig az idıpontig nyújthatják be a Rio 2016 Szervezı Bizottság számára a jelentkezési lapokat

*tbd= még nincs megerısítve

Rio 2016 paralimpiai játékok – kvalifikációs útmutató
Kerekesszékes kosárlabda

3

A KVALIFIKÁCIÓS HELYEK VISSZAIGAZOLÁSI FOLYAMATA
2016. március 29-ig a kvalifikált NPB-knek vissza kell igazolniuk az IWBF felé, hogy fel kívánják-e
használni a kvalifikációs helyeket (faxot és e-mailt elfogadnak). Azok az NPB-k, amelyek nem válaszolnak a határidı lejártáig, elveszítik csapat kvalifikációs helyeiket, és az IWBF újra kiutalhatja azokat.
2016. április 13-ig az IWBF írásban visszaigazolja az összes fel nem használt kvalifikációs hely újraelosztását.
2016. április 13-ig hivatalosan kihirdetik, hogy az illetı NPB fel fogja használni a 2016-os Riói
Paralimpiai Játékokra kiutalt kvótáját. Azt az NPB-t, amelyik nem használja fel a kvalifikációs helyeit,
az IPC és az IWBF szankcionálhatja.

A FEL NEM HASZNÁLT KVALIFIKÁCIÓS HELYEK ÚJRAELOSZTÁSA
A kiutalt, ám az illetı NPB által fel nem használt csapat kvalifikációs helyeket az illetı zóna bajnokságon legjobb eredményt elért (más módon még nem kvalifikált) csapat kapja meg.

NEMZETKÖZI SZÖVETSÉG
IWBF
70 Dunkirk Drive, #203
Winnipeg, Manitoba
Canada, R2M 5R4
Fax: (+1) 204 415 6515
Email: iwbfsecretariat@aol.com, iwbfsecretariat@shaw.ca
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KEREKESSZÉKES VÍVÁS
Éremszerzı versenyszámok
Férfi

Nıi

Vegyes

Összesen

8

6

0

12

Párbajtır

Párbajtır

„A” kategória

„A” kategória

„B” kategória

„B” kategória

Csapat

Csapat

Tır

Tır

„A” kategória

„A” kategória

„B” kategória

„B” kategória

Csapat

Csapat

Kard
„A” kategória
„B” kategória

Versenyzıi kvóta
Férfi

Nıi

52

36

Nemtıl független
0

Összesen
88

A kvalifikációs helyek kiutalása
A kvalifikációs helyet az NPB kapja, nem a versenyzı. Kétoldalú Bizottság által kiutalt meghívó esetén a kvalifikációs helyet a versenyzı kapja, nem az NPB.

Az NPB-knek kiutalt maximális kvóta
Egy NPB maximum tizenkét (12) férfi és nyolc (8) nıi kvalifikációs helyet kaphat.

Rio 2016 paralimpiai játékok – kvalifikációs útmutató
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Részvételi jogosultság
Az NPB által történı beválogatáshoz a versenyzıknek az alábbiaknak kell megfelelniük:
 Legalább három (3) nemzetköz, szankcionált IWAS Kerekesszékes vívás versenyen való részvétel 2014. szeptember 1 és 2016. május 31 között; továbbá
 Nemzetközi besorolás, „Megerısített” sportosztály státusszal.
Maximális nevezés NPB-nként
Minden NPB maximum két (2) részvételre jogosult versenyzıt nevezhet az egyéni versenyszámokba.
A versenyzı nevezhetnek egy olyan második versenyszámba is, amelyre nem szereztek kvalifikációs
helyet, feltéve, hogy az adott versenyszámban 2016. május 31-ével bezárólag 16. vagy annál magasabb
helyen vannak rangsorolva az IWAS Kerekesszékes vívás világranglistán.
Minden NPB maximum három (3) részvételre jogosult és kvalifikált versenyzıt nevezhet minden
egyes csapat éremszerzı versenyszámba. Csak az egyéni versenyszámban kvalifikációs helyet szerzett
versenyzık válogathatók be az NPB csapatversenyben történı képviseletére. Az illetı csapat éremszerzı versenyszámokba csak az IWAS Kerekesszékes vívás világranglistán 2016. május 31-ével bezárólag az elsı 10 (férfiak) és az elsı 8 (nık) legjobb helyezést elért csapat nevezhetı.
Az éremszerzı versenyszámonkénti maximális nevezések száma az alábbiak szerint alakul:
Versenyszám

Párbajtır

Tır

Kard

Egy. „A” kat.
Egy. „B” kat.
Csapat
Egy. „A” kat.
Egy. „B” kat.
Csapat
Egy. „A” kat.
Egy. „B” kat.
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Maximum nevezés
Férfiak
Nık
12
12
10
12
6
6
12
12
10
12
6
6
12
10
-
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KVALIFIKÁCIÓS RENDSZER
A kvalifikációs helyek kiutalása az alábbiak szerint történik:
JOGOSULTSÁG

KVALIFIKÁCIÓ

ÖSSZESEN

2015-ös
világbajnokság,
közvetlen
kvalifikáció

Az egyéni éremszerzı versenyszámokban legjobb eredményt elért
férfi versenyzı közvetlenül kvalifikál.

6 férfi
versenyzı

Az egyéni éremszerzı versenyszámokban legjobb eredményt elért
nıi versenyzı közvetlenül kvalifikál.

4 nıi
versenyzı

Ha egy versenyzı egynél (1) több versenyszámban ér el elsı helyezést, akkor az illetı kvalifikációs hely kiutalása a világranglista
alapján történik (lásd lentebb).
2016-os regionális
bajnokságok,
közvetlen kvalifikáció

Az alábbi 2016-os IWAS Kerekesszékes vívás regionális bajnokságokon az egyéni éremszerzı versenyszámokban legjobb eredményt elért férfi versenyzı kvalifikálja magát:

18 férfi
versenyzı

 Amerika
 Ázsia
 Európa
Az alábbi 2016-os IWAS Kerekesszékes vívás regionális bajnokságokon az egyéni éremszerzı versenyszámokban legjobb eredményt elért nıi versenyzı kvalifikálja magát:

12 nıi
versenyzı

 Amerika
 Ázsia
 Európa
Ha egy versenyzı egynél (1) több versenyszámban ér el elsı helyezést, illetve ha a szóban forgó versenyzı már kvalifikálta magát
a 2015-ös világbajnokságon, akkor az illetı kvalifikációs hely kiutalása a világranglista alapján történik (lásd lentebb).
Ha a fenti regionális bajnokságok valamelyike elmarad, vagy ha
valamelyik egyéni éremszerzı versenyszám nem kerül megrendezésre az adott bajnokságon, akkor az illetı kvalifikációs hely kiutalása a világranglista alapján történik (lásd lentebb).
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Világranglista

Az IWAS Kerekesszékes vívás világranglistán 2016. május 31- 24 férfi
ével bezárólag egyéni éremszerzı versenyszámonként a négy (4) versenyzı
legmagasabb helyen rangsorolt (más módon még nem kvalifikált)
férfi versenyzı kvalifikálja magát.
16 nıi
Az IWAS Kerekesszékes vívás világranglistán 2016. május 31versenyzı
ével bezárólag egyéni éremszerzı versenyszámonként a négy (4)
legmagasabb helyen rangsorolt (más módon még nem kvalifikált)
nıi versenyzı kvalifikálja magát.

Rendezı ország

A rendezı ország közvetlenül kvalifikál egy (1) részvételre jogosult férfi és egy (1) részvételre jogosult nıi versenyzıt. A szóban
forgó versenyzıknek az IWAS Kerekesszékes vívás világranglistán 2016. május 31-ével bezárólag a legmagasabb helyen kell állniuk a rendezı ország összes versenyzıje közül.

1 férfi
versenyzı
1 nıi
versenyzı

Ha a rendezı ország legalább egy (1) férfi és/vagy egy (1) nıi kvalifikációs helyet szerez a fenti kvalifikációs módszerek alapján,
akkor a fenntartott hely(ek) újraelosztása a Kétoldalú Bizottság
meghívásos módszere szerint történik.
Kétoldalú Bizottság meghívása

Az IPC és az IWAS három (3) részvételre jogosult férfi és három
(3) részvételre jogosult nıi versenyzıt választ ki a Kétoldalú Bizottság meghívásos kvalifikációs helyekre. A rendezı ország fel
nem használt helyeit szintén a Kétoldalú Bizottság osztja el (lásd
fentebb). A csapat éremszerzı versenyszámok élveznek elsıbbséget.

3 férfi
versenyzı
3 nıi
versenyzı

A Kétoldalú Bizottság meghívásos helyeire az NPB-knek 2016.
június 20-ig hivatalos írásos kérvényt kell benyújtaniuk az IWAS
részére.
Összesen

52 férfi
versenyzı
36 nıi
versenyzı
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KVALIFIKÁCIÓS IDİREND
2014. szeptember 1.

Ettıl az idıponttól kezdıdıen jegyzik a versenyzık eredményeit a
Kerekesszékes vívás világranglistán

2015, tbd*

IWAS Kerekesszékes vívás világbajnokság

2016, tbd

IWAS Kerekesszékes vívás ázsiai regionális világbajnokság

2016, tbd

IWAS Kerekesszékes vívás amerikai regionális világbajnokság

2016, tbd

IWAS Kerekesszékes vívás európai regionális világbajnokság

2016. április 30.

Eddig az idıpontig nyújthatják be az NPB-k a Rio 2016 Szervezı Bizottság számára az akkreditációs jelentkezési lapokat („Akkreditációs hosszú
lista”)

2016. május 31.

Eddig az idıpontig jegyzik a versenyzık eredményeit a Kerekesszékes
vívás világranglistán

2016. május 31.

Ettıl az idıponttól kezdıdıen lehet pályázni a Kétoldalú Bizottság meghívására

2016. június 6.

Az IWAS írásban megerısíti az NPB-k számára a kvalifikációs helyek
kiutalását

2016. június 20.

Az NPB-knek írásban vissza kell igazolniuk az IWAS felé a megszerzett
kvalifikációs helyek felhasználását
Eddig az idıpontig nyújthatják be az NPB-k pályázatukat a Kétoldalú Bizottság meghívására az IWAS-nak

2016. június 27.

Az IWAS írásban megerısíti a fel nem használt kvalifikációs helyek újraelosztását

2016. június 27.

Az IWAS írásban megerısíti a Kétoldalú Bizottság meghívásos helyek
kiosztását

2016. augusztus 15.

Az NPB-k eddig az idıpontig nyújthatják be a Rio 2016 Szervezı Bizottság számára a jelentkezési lapokat

*tbd = még nincs megerısítve
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A KVALIFIKÁCIÓS HELYEK VISSZAIGAZOLÁSI FOLYAMATA
2016. június 20-ig az NPB-knek vissza kell igazolniuk az IWAS felé, hogy hány kvalifikációs helyet
fognak felhasználni (faxot és e-mailt elfogadnak). Azok az NPB-k, amelyek nem válaszolnak a határidı lejártáig, elveszítik kvalifikációs helyeiket, és az IWAS újra kiutalhatja azokat.
2016. június 27-ig az IWAS írásban visszaigazolja az összes fel nem használt kvalifikációs hely újraelosztását.
2016. június 27-ig hivatalosan kihirdetik, hogy az illetı NPB fel fogja használni a 2016-os Riói
Paralimpiai Játékokra kiutalt kvótáját. Azt az NPB-t, amelyik nem használja fel a kvalifikációs helyeit,
az IPC és az IWAS szankcionálhatja.

A FEL NEM HASZNÁLT KVALIFIKÁCIÓS HELYEK ÚJRAELOSZTÁSA
A kiutalt, ám az illetı NPB által fel nem használt csapat kvalifikációs helyek újraelosztása a Kétoldalú
Bizottság meghívásos módszere szerint történik.

NEMZETKÖZI SZÖVETSÉG
IWAS Wheelchair Fencing
Olympic Village
Guttmann Road
Aylesbury
Bucks HP21 9PP
United Kingdom
Telefon: +44 1296 436179
Fax: +44 1296 436484
Email: info@iwasf.com
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KEREKESSZÉKES RUGBY
Éremszerzı versenyszámok
Férfi

Nıi

Vegyes

Összesen

0

0

1

1

Versenyzıi kvóta
Férfi

Nıi

0

0

Nemtıl független

Összesen

96

96

Nyolc (8) csapat, csapatonként tizenkét (12) játékossal.

A kvalifikációs helyek kiutalása
A kvalifikációs helyet az NPB kapja, nem a csapat vagy versenyzı.

Az NPB-knek kiutalt maximális kvóta
Egy NPB maximum egy (1) vegyes csapat kvalifikációs helyet kaphat.

Csapat észvételi jogosultság
A részvételi jogosultság érdekében a csapatoknak az alábbiaknak kell megfelelniük:
 Legalább egy nemzetközi, a Nemzetközi Kerekesszékes Rugby Szövetség (IWRF) által szankcionált sporteseményen való részvétel 2014. január 1 és 2016. május 1 között, a 2014-es IWRF világbajnokságot nem ide sorolva.

Részvételi jogosultság
Az NPB által történı beválogatáshoz a versenyzıknek az alábbiaknak kell megfelelniük:
 Nemzetközi „Megerısített”, vagy „Felülvizsgálás alatt” sportosztály státusz.
Maximális nevezés NPB-nként
Minden NPB maximum tizenkét (12) részvételre jogosult férfi és nıi versenyzıt nevezhet.

Rio 2016 paralimpiai játékok – kvalifikációs útmutató
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KVALIFIKÁCIÓS RENDSZER
A kvalifikációs helyek kiutalása az alábbiak szerint történik:
JOGOSULTSÁG

KVALIFIKÁCIÓ

ÖSSZESEN

2014-es
világbajnokság

A legjobb eredményt elért (más módon még nem kvalifikált)
NPB közvetlenül kvalifikálja magát, a részvételi jogosultságra
vonatkozó elıírások figyelembe vételével.

1 csapat

Zóna bajnokságok A 2015-ös pánamerikai para játékokon a kerekesszékes rugby ver- 4 csapat
senyszámban legjobb helyezést elért (más módon még nem kvalifikált) NPB közvetlenül kvalifikálja magát.
A 2015-ös IWRF „A” divíziós Európa-bajnokságon a két (2) legjobb helyezést elért (más módon még nem kvalifikált) NPB közvetlenül kvalifikálja magát.
A 2015-ös IWRF Ázsia-Óceánia bajnokságon legjobb eredményt
elért (más módon még nem kvalifikált) NPB közvetlenül kvalifikálja magát.
Ha valamelyik zóna bajnokság elmarad, akkor az adott zónában az
IWRF Kerekesszékes Rugby világranglistán 2016. május 1-ig bezárólag a következı legmagasabb helyen rangsorolt (más módon
még nem kvalifikált) NPB kvalifikálja magát.
Kvalifikációs
torna

Az IWRF paralimpiai kvalifikációs tornán a két (2) legjobb helyezést elért NPB kvalifikálja magát.

2 csapat

Ha a kvalifikációs torna elmarad, az IWRF Kerekesszékes Rugby
világranglistán 2016. május 1-ig bezárólag a következı két (2)
legmagasabb helyen rangsorolt (más módon még nem kvalifikált)
NPB kvalifikálja magát.
Rendezı ország

A rendezı ország közvetlenül kvalifikál egy (1) csapatot az
IWRF Kerekesszékes Rugby világranglistán 2016. május 1-ig
bezárólag elért helyezése szerint.

Összesen
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1 csapat

8 csapat
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KVALIFIKÁCIÓS IDİREND
2014. január 1.

Ettıl az idıponttól fogva jegyzik a csapatok IWRF által szankcionált
nemzetközi sporteseményen való részvételét a részvételi jogosultság
megállapításához

2014. augusztus 1-10.

2014-es IWRF világbajnokság, Odense, Dánia

2015, tbd*

2015-ös IWRF „A” divíziós Európa-bajnokság

2015. augusztus 7-15.

2015-ös Pánamerikai para játékok, Toronto, Kanada

2015, tbd

2015-ös IWRF Ázsia-Óceánia bajnokság

2016, tbd

IWRF paralimpiai kvalifikációs torna

2016. április 30.

Eddig az idıpontig nyújthatják be az NPB-k a Rio 2016 Szervezı Bizottság számára az akkreditációs jelentkezési lapokat („Akkreditációs hosszú
lista”)

2016. május 1.

Eddig az idıpontig jegyzik a csapatok IWRF által szankcionált nemzetközi sporteseményen való részvételét a részvételi jogosultság megállapításához

2016. május 6.

Az IWRF írásban megerısíti az NPB-k számára a csapat kvalifikációs helyek kiutalását

2016. május 13.

Az NPB-knek írásban vissza kell igazolniuk az IWRF felé a megszerzett
kvalifikációs helyek felhasználását

2016. május 20.

Az IWRF írásban megerısíti a fel nem használt csapat kvalifikációs helyek újraelosztását

2016. augusztus 15.

Az NPB-k eddig az idıpontig nyújthatják be a Rio 2016 Szervezı Bizottság számára a jelentkezési lapokat
*tbd = még nincs megerısítve
A KVALIFIKÁCIÓS HELYEK VISSZAIGAZOLÁSI FOLYAMATA
2016. május 13-ig az NPB-knek írásban vagy e-mailben vissza kell igazolniuk az IWRF felé, hogy fel
kívánják-e használni a megszerzett kvalifikációs helyeket. Azok az NPB-k, amelyek nem válaszolnak
a határidı lejártáig, elveszítik kvalifikációs helyeiket, és az IWRF újra kiutalhatja azokat.
2016. május 20-ig az IWRF írásban visszaigazolja az összes fel nem használt kvalifikációs hely újraelosztását.
2016. május 20-ig hivatalosan kihirdetik, hogy az illetı NPB fel fogja használni a 2016-os Riói
Paralimpiai Játékokra kiutalt kvótáját. Azt az NPB-t, amelyik nem használja fel a kvalifikációs helyeit,
az IPC és az IWRF szankcionálhatja.
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A FEL NEM HASZNÁLT KVALIFIKÁCIÓS HELYEK ÚJRAELOSZTÁSA
A kiutalt, ám az illetı NPB által fel nem használt csapat kvalifikációs helyeket régiótól függetlenül az
IWRF Kerekesszékes rugby világranglistán 2016. május 31-éve bezárólag legmagasabban rangsorolt
(más módon még nem kvalifikált) csapat kapja meg.

NEMZETKÖZI SZÖVETSÉG
International Wheelchair Rugby Federation
Suite 349 - 5158 48th Avenue
Delta, BC V4K 5B6
Canada
Email: info@iwrf.com
Telefon:
+1 779 232 9470 (Amerikából történı hívás esetén)
+44 20 8133 0124 (a világ többi részérıl érkezı hívás esetén)
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KEREKESSZÉKES TENISZ
Éremszerzı versenyszámok
Férfi

Nıi

Quad

Összesen

2

2

2

6

Egyes
Páros

Egyes
Páros

Egyes – Quad
Páros - Quad

Versenyzıi kvóta
Férfi

Nıi

Quad

max. 56

32

16

Összesen
max. 104

A kvalifikációs helyek kiutalása
A kvalifikációs helyet az NPB kapja, nem a versenyzı.
Az NPB-knek kiutalt maximális kvóta
Egy NPB maximum négy (4) férfi és négy (4) nıi kvalifikációs helyet kaphat a férfi és nıi versenyszámokban induló versenyzık kapcsán, maximum három (3) kvalifikációs helyet a quad sportosztályban és maximum egy (1) férfi kvalifikációs helyet az elsı 16-ban végzett páros csapat után; a maximálisan kiutalható kvóta alapján tehát minden NPB legfeljebb tizenkét (12) kvalifikációs helyet szerezhet.
Részvételi jogosultság
Az NPB által történı beválogatáshoz a versenyzıknek az alábbiaknak kell megfelelniük:
 Hivatalos helyezés az ITF Kerekesszékes tenisz egyéni világranglistán 2016. május 23-án; továbbá
 Nemzetközi besorolás, „Megerısített”, sportosztály státusszal.
 Az illetı Nemzeti Szövetség rendelkezésére állt országának a Csapat Világkupán történı képviseletére beválogatáshoz az alábbi két (2) év valamelyikében - 2013, 2014, 2015, 2016 -, feltéve,
hogy ezen két év egyike 2015 vagy 2016;
 Olyan Nemzeti Szövetség tagja, amely 2013. január 1 és 2016. május 22 között legalább egyszer
részt vett Csapat Világkupán és/vagy a Csapat Világkupa regionális selejtezıkön.
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A Kétoldalú Bizottság meghívása esetében az ITF és az IPC olyan versenyzık közül válogat, akiknek
2016. május 23-ig nincs hivatalos helyezésük az ITF Kerekesszékes tenisz egyéni világranglistán, feltéve, hogy legalább egy ITF Kerekesszékes tenisz versenyen részt vettek 2014.január 1 és 2016. május
22 között.
Maximális nevezés NPB-nként
Minden NPB maximum négy (4) kvalifikált férfi és négy (4) kvalifikált nıi versenyzıt nevezhet a férfi
és nıi egyéni versenyszámokba.
Minden NPB maximum három (3) kvalifikált versenyzıt nevezhet a quad egyéni - (vegyes nemek)
versenyszámokba.
Minden NPB maximum két (2) kvalifikált férfi és két (2) kvalifikált nıi csapatot nevezhet, csapatonként két (2) versenyzıvel a férfi és nıi páros versenyszámokba.
Minden NPB maximum egy (1), kétfıs (2), kvalifikált csapatot nevezhet a quad páros - (vegyes nemek) versenyszámokba.
KVALIFIKÁCIÓS RENDSZER
JOGOSULTSÁG

KVALIFIKÁCIÓ

ÖSSZESEN

ITF
Kerekesszékes
Tenisz
regionális
játékok

Az alábbi regionális játékokon egyenként egy (1) férfi és egy
(1) nıi kvalifikációs hely kerül kiutalásra:

2 férfi
versenyzı

2014-es Ázsiai para játékok:
1 férfi, 1 nıi

2 nıi
versenyzı

2015-ös Pánamerikai para játékok:
1 férfi, 1 nıi
A fenti regionális játékok férfi és nıi egyes versenyszámok
gyıztesei kvalifikálják magukat.
ITF
Kerekesszékes
Tenisz
egyéni
világranglista

Az ITF Kerekesszékes Tenisz egyéni világranglistán 2016. május 23-ig az elsı harmincnégy (34) helyen rangsorolt (más módon még nem kvalifikált) férfi versenyzı kvalifikálja magát.

34 férfi
versenyzı

Az ITF Kerekesszékes Tenisz egyéni világranglistán 2016. május 23-ig az elsı huszonkét (22) helyen rangsorolt (más módon
még nem kvalifikált) nıi versenyzı kvalifikálja magát.

22 nıi
versenyzı
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Kétoldalú Bizottság meghívása

Az ITF Kerekesszékes Tenisz egyéni világranglistán 2016. május 23-ig az elsı tizenkét (12) helyen rangsorolt (más módon
még nem kvalifikált) quad versenyzı kvalifikálja magát.

12 quad
versenyzı

Tizenkét (12) részvételre jogosult férfi versenyzıt választ ki az
IPC és az ITF a Kétoldalú Bizottság meghívásos kvalifikációs
helyekre. A Kétoldalú Bizottság meghívásos helyeire az NPBknek hivatalos írásos kérvényt kell benyújtaniuk az ITF részére.

12 férfi
versenyzı

Nyolc (8) részvételre jogosult nıi versenyzıt választ ki az IPC és 8 nıi
az ITF a Kétoldalú Bizottság meghívásos kvalifikációs helyekre. versenyzı
A Kétoldalú Bizottság meghívásos helyeire az NPB-knek 2016.
június 7-ig hivatalos írásos kérvényt kell benyújtaniuk az ITF
részére.
Négy (4) részvételre jogosult quad sportosztályos versenyzıt választ ki az IPC és az ITF a Kétoldalú Bizottság meghívásos kva- 4 quad
versenyzı
lifikációs helyekre. A Kétoldalú Bizottság meghívásos helyeire
az NPB-knek hivatalos írásos kérvényt kell benyújtaniuk az ITF
részére.
ITF
Kerekesszékes
Tenisz
páros
világranglista

Max. 8 férfi
A lehetı legerısebb páros verseny biztosítása érdekében maximum nyolc (8) részvételre jogosult férfi versenyzıt választ ki az versenyzı
ITF és az IPC. Ezek a versenyzık a férfi egyes versenyszámokban is részvételre jogosultak lesznek. Az NPB-knek 2016. június
7-ig hivatalos írásos kérvényt kell benyújtaniuk az ITF részére.

Összesen

Max. 56
férfi
versenyzı
32 nıi versenyzı
16 quad
versenyzı
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KVALIFIKÁCIÓS IDİREND
2014. október

2014-es Ázsiai para játékok, Incheon, Dél-Korea

2015. augusztus

2015-ös Pánamerikai para játékok, Toronto, Kanada

2016. február 6.

Ettıl az idıponttól kezdıdıen lehet pályázni a Kétoldalú Bizottság meghívására

2016. április 30.

Eddig az idıpontig nyújthatják be az NPB-k a Rio 2016 Szervezı Bizottság számára az akkreditációs jelentkezési lapokat („Akkreditációs hosszú
lista”)

2016. május 22.

Eddig az idıpontig jegyzik a versenyzık teljesítményét az ITF
Kerekesszékes tenisz világranglistákon

2016. május 23.

Nyilvánosságra hozzák az ITF Kerekesszékes tenisz világranglistát

2016. május 24.

Az ITF írásban megerısíti az NPB-k számára a kiutalt kvalifikációs helyek számát

2016. május 24.

Ettıl az idıponttól kezdıdıen lehet pályázni a páros világranglista alapján történı kvalifikációra

2016. június 7.

Az NPB-knek írásban vissza kell igazolniuk az ITF felé a megszerzett
kvalifikációs helyek felhasználását

2016. június 7.

Eddig az idıpontig lehet benyújtani a pályázatokat az ITF-nek a Kétoldalú Bizottság meghívására és a páros világranglista alapján történı kvalifikációra

2016. június 20.

Az ITF írásban megerısíti az NPB-k számára az összes fel nem használt
kvalifikációs hely újraelosztását és a Kétoldalú Bizottság meghívásos helyek kiutalását

2016. augusztus 15.

Az NPB-k eddig az idıpontig nyújthatják be a Rio 2016 Szervezı Bizottság számára a jelentkezési lapokat

A KVALIFIKÁCIÓS HELYEK VISSZAIGAZOLÁSI FOLYAMATA
2016. június 7-ig az NPB-knek vissza kell igazolniuk az ITF felé, hogy fel kívánják-e használni a megszerzett kvalifikációs helyeket (faxot és e-mailt elfogadnak). Azok az NPB-k, amelyek nem válaszolnak a határidı lejártáig, elveszítik kvalifikációs helyeiket, és az ITF újra kiutalhatja azokat.
2016. június 20-ig az ITF írásban visszaigazolja az összes fel nem használt kvalifikációs hely újraelosztását.
2016. június 20-ig hivatalosan kihirdetik, hogy az illetı NPB fel fogja használni a 2016-os Riói
Paralimpiai Játékokra kiutalt kvótáját. Azt az NPB-t, amelyik nem használja fel a kvalifikációs helyeit,
az IPC és az ITF szankcionálhatja.
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A FEL NEM HASZNÁLT KVALIFIKÁCIÓS HELYEK ÚJRAELOSZTÁSA
Minden, az illetı NPB-nek kiutalt, ám általa fel nem használt kvalifikációs helyet az ITF
Kerekesszékes tenisz egyéni világranglistán 2016. május 23-ig bezárólag a következı legmagasabb helyen rangsorolt (és más módon még nem kvalifikált) versenyzı kapja meg.
NEMZETKÖZI SZÖVETSÉG
International Tennis Federation
Wheelchair Tennis Department
Bank Lane, Roehampton London
SW15 5XZ
Great Britain
Fax: (+44) 20 8878 6464
Email: wheelchair@itftennis.com
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SZÓJEGYZÉK
Részvételi jogosultság

Kvalifikációs hely kiutalása

Versenyzıi kvóta
Versenyszámok
Megerısítési folyamat

Nemzetközi Szövetség (NSZ)
Az NPB-nek kiutalt maximális
kvóta

Azon követelmények listája, melyeknek minden versenyzı meg kell, hogy
feleljen a kvalifikáció és/vagy nevezés érdekében. Bizonyos részvételi követelmények az összes versenyzıre vonatkoznak, mások egy bizonyos
sportág jellegzetes elıírásai.
Minden sportágban fix számú versenyzı (kvóta) vehet részt a Játékokon.
A kvalifikációs helyek kiutalása vagy versenyzı/csapat, vagy pedig az
NPB részére történik, a sportág és a vonatkozó kvalifikációs módszer szerint.
Sportáganként, nemenként és/vagy sportosztályonként (ha van ilyen) az
összes versenyzı és csapat kvalifikációs hely.
A paralimpiai játékok alkalmával megrendezésre kerülı éremszerzı versenyszámok sportágakra lebontott listája.
Írásos nyilatkozatok cseréje, melyen keresztül az NPB elkötelezi magát,
hogy az NSZ által kiutalt kvalifikációs helyek számának megfelelı versenyzıt küld a paralimpiai játékokra.
Az illetı sportág paralimpiai programban történı igazgatásáért felelıs
szervezet.
A nemenként, sportosztályonként és/vagy versenyszámonként egy NPB
számára egy adott sportágban maximálisan kiutalható kvalifikációs helyek
száma.

Maximális nevezés NPB-nként

A nemenként és/vagy sportosztályonként egy NPB által egy adott éremszerzı versenyszámban maximálisan nevezhetı versenyzık száma.

Kvalifikációs rendszer

Az egyes sportágakban a kvalifikációs helyek NPB-knek való kiutalására
használatos módszer. A lista az aktuális elırehaladást követi, amely nem
feltétlenül kronológiai sorrend.

A fel nem használt
kvalifikációs helyek
újraelosztása

Az a módszer, amely alapján egy NSZ kvalifikációs helyet kínál fel egy
másik NPB számára, ha az illetı helyet eredetileg megszerzı NPB azt
visszautasította.

Az üresen maradt
kvalifikációs helyek
újraelosztása

Az a módszer, amely alapján az IPC (saját belátása szerint) vagy a meghatározott határidıig ki nem utalható, vagy a sportági nevezések után megüresedı kvalifikációs helyeket bármely sportág bármely versenyzıje számára felajánlja.

Kvalifikációs idırend

Szójegyzék

A sportágankénti kvalifikációs idırend, amely ismerteti a kvalifikációval,
értesítésekkel, megerısítésekkel és versenyzıi adatbenyújtással kapcsolatos jelentıs dátumokat.

MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE
SZAKASZ

DÁTUM

MÓDOSÍTÁS ÉS ÚJ ADATOK

Csörgılabda

2014. feb. 10.

Regionális bajnokságok: Ázsia/Óceánia az Afrika/Óceánia helyett

Több sport is

2014. feb. 10.

A pánamerikai paralimpiai játékok meghosszabbítása 2015. aug. 15-ig

Kerékpározás

2014. feb. 12.

Kvalifikációs idırend korrigálás

Kerékpározás

2014. feb. 25.

Kvalifikációs idırend felülvizsgálat

Lövészet

2014. április 7.

Erıemelés

2014. május 5.

Az NPB-knek kiutalt maximális kvóta módosítva; az NPB-kre jutó maximális
versenyszám
tisztázva idırenden
MQS kezdési
dátumkvalifikáció
javítva a kvalifikációs

Módosítások jegyzéke

