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GOALBALL       
 

PARALYMPIÁDA V RIU 2016 

Medailové disciplíny 
(celkem 2) 

Muži (1) Ženy (1) 

Kvóta na počet 
sportovců 

Muži 60 

Ženy 60 

Celkem 
 
Deset (10) družstev mužů a deset 
(10) družstev žen s šesti (6) 
hráči/hráčkami v jednom družstvu. 

120 

Příděl kvalifikačních 
míst 

Kvalifikační kvóta se přiděluje národnímu paralympijskému výboru, nikoliv 
konkrétnímu teamu či sportovci.  

Maximální možná 
kvóta pro každý NPV 

Národnímu paralympijskému výboru smí být přiděleno maximálně jedno (1) 
kvalifikační místo pro team mužů a jedno (1) kvalifikační místo pro ženský team. 

 

PARALYMPIÁDA V RIU 2016 GOALBALL 

Způsobilost 
sportovců zápolit na 
paralympiádě 

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

 Jsou mezinárodně oklasifikováni podle IBSA pravidel jako B1, B2, nebo 
B3 se statutem „Confirmed“ (potvrzená klasifikace) a nebo „Review“ 
nejpozději k 1. Červenci 2016 

 Národní paralympijský výbor smí přihlásit maximálně šest (6) způsobilých mužů do 
mužského turnaje a maximálně šest (6) způsobilých žen do ženského turnaje.  

 

ZÁSADY KVALIFIKAČNÍHO SYSTÉMU PRO GOALBALL 

Metoda Kvalifikace Celkem 

2014 Světový 
šampionát 

Tři (3) nejvýše umístěná mužská družstva obdrží jedno (1) 
kvalifikační místo pro jejich NPV.  
 
Tři (3) nejvýše umístěná ženská družstva obdrží jedno (1) 
kvalifikační místo pro jejich NPV. 

3 mužská 
družstva 
 
3 ženská 
družstva 
 

Příděl míst dle 2015 
regionálního 
žebříčku  
 
 
 
 
 
 
 

Nejvýše umístěné družstvo mužů (jinak nekvalifikovaných) v každé 
z následujících 2015 IBSA Goalball regionálních šampionátů obdrží 
jedno (1) kvalifikační místo pro jejich NPV. 
 
Amerika                                   jedno (1) družstvo 
Asie/Tichomoří                       jedno (1) družstvo  
Evropa                                     jedno (1) družstvo 
Afrika                                       jedno (1) družstvo 

 
Nejvýše umístěné družstvo žen (jinak nekvalifikovaných) v každé 
z následujících 2015 IBSA Goalball regionálních šampionátů obdrží 
jedno (1) kvalifikační místo pro jejich NPV. 
 
Amerika                                   jedno (1) družstvo 
Asie/Tichomoří                       jedno (1) družstvo  
Evropa                                     jedno (1) družstvo 
Afrika                                       jedno (1) družstvo 

 
V případě, že daný region nehostí šampionát, budou všechna dostupná 
místa přerozdělena na 2015 IBSA Paralympijském kvalifikačním turnaji 
bez ohledu na region. 

 4 družstva 
mužů 
  
 
 
 
 
 
4 družstva žen 
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Hostitelská země 

 
Hostitelská země přímo kvalifikuje jedno (1) družstvo mužů a jedno (1) 
družstvo žen. Jestliže hostitelská země dosáhne přímé kvalifikace 
z Mistrovství světa 2014, tak toto kvalifikační místo bude přerozděleno 
na 2015  IBSA Paralympijském kvalifikačním turnaji. Jestliže hostitelská 
země získá přímé kvalifikační místo na regionální kvalifikaci, tak toto 
místo bude nově přiděleno dalšímu nejvýše umístěnému (ne jinak 
kvalifikovanému) NPV v dané konkrétní soutěži. 

 
1 družstvo 
mužů 
1 družstvo žen 

2015 IBSA 
Paralympijský 
kvalifikační turnaj 

 
Dvě (2) nejvýše umístěná družstva mužů (ne jinak kvalifikovaná) obdrží 
jedno (1) kvalifikační místo pro jejich NPV. 
 
Dvě (2) nejvýše umístěná družstva žen (ne jinak kvalifikovaná) obdrží 
jedno (1) kvalifikační místo pro jejich NPV. 
 

2 družstva 
mužů 
 
2 družstva žen 

CELKEM Muži 10 družstev mužů 
Ženy 10 družstev žen 
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KVALIFIKAČNÍ TERMINÁŘ PRO GOALBALL 

červen – červenec 
2014 

2014 IBSA Goalball světový šampionát, Espoo, Finsko 

8. – 18. května 2015 
Paralympijský kvalifikační turnaj 2015 IBSA GOALBALL (bude se konat během 
Světových her IBSA 2015) – Soulu, Korea. 

2. - 11. červenec 2015  Evropský šampionát – Kaunas, Litva 

7. – 15. srpna 2015 Para Panamerické hry (regionální mistrovství) – Toronto, Kanada 

5. – 13. listopadu 2015  Regionální šampionát Asie a Tichomoří - Asijský šampionát - Hangzhou, Čína 

20. – 30. listopad 2015 Africký regionální šampionát - Alžír, Alžírsko 

8. března 2016 IBSA  potvrzuje na adresu NPV písemně příděl kvalifikačních míst pro družstva 

26. března 2016 
Národní paralympijské výbory potvrzují písemně na adresu IBSA, jestli přijmou 
přidělená kvalifikační místa 

22. dubna 2016 
IBSA potvrzuje písemně na adresu NPV přerozdělení nevyužitých kvalifikačních 
míst pro družstva. 

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

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

 

TERMINÁŘ PRO POTVRZENÍ VYUŽITÍ KVALIFIKAČNÍCH MÍST 

Do 8. března 2016 
IBSA oficiálně potvrzuje na adresu NPV příděl kvalifikačních míst pro družstva, 
která jsou garantována pro Rio 2016 Paralympijské hry v rámci kvalifikačního 
procesu. 

Do 26. března 2016 

Každý národní paralympijský výbor musí písemně (e-mailem, nebo faxem) na 
adresu IBSA potvrdit využití přiděleného kvalifikačního místa.  NPV, které do 
tohoto dne neodpoví, o svůj kvalifikační příděl pro družstvo přijde, a IBSA je 
oprávněna tato nevyužitá místa dále přerozdělit.  

22. dubna 2016 

Počínaje tímto dnem oficiálně platí, že příslušné NPV využijí přidělená kvalifikační 
místa, která dostaly pro svou účast na paralympijských hrách v Riu 2016. Na 
národní paralympijský výbor, který nevyužije byť jen část přidělené kvalifikační 
kvóty, smí IPC a IBSA uvalit sankce.   

 

PŘEROZDĚLENÍ NEVYUŽITÝCH KVALIFIKAČNÍCH MÍST PRO GOALBALL 

Všechna kvalifikační místa, která některý NPV nevyužije, přerozdělí dále IBSA ve prospěch družstva, které 
je dalším nejlépe umístěným družstvem (ještě nekvalifikovaným) v příslušné soutěži kde byl získán bez 
ohledu na region. Jestliže hostitelská země nevyužije žádná přidělená kvalifikační místa, tak tato místa 
budou přerozdělena nejvýše postavenému NPV (doposud nekvalifikovanému) z 2014 Světového 
šampionátu bez ohledu na region. 
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MEZINÁRODNÍ FEDERACE 

International Blind Sports Federation  
Secretary General 
Henk Van Aller 
Nijenheim 24-19 
3704 VT Zeist 
Netherlands 

Telefon: + 31 644 830 820  
E-mail:  secgen@ibsasport.org 
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