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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá sumarizací údajů o podmínkách kvalifikace jednotlivých sportovních 

odvětví a disciplín na olympijské hry. Problematika je zaměřena na letní olympijské hry 

2016. V teoretické části práce je stručně uvedena historie olympijských her, rozdělení 

řídících orgánů mezinárodního olympijského hnutí a přínos olympijských her. Dále se práce 

věnuje olympijským sportům a disciplínám, kvalifikací sportovců na hry XXXI. olympiády 

v Rio de Janeiru 2016, účasti sportovců na olympijských hrách a programem olympijských 

her. Teoretická část je uzavřena kapitolou věnující se hodnocení sportovního výkonu. 

Pro zpracování výsledkové části byla zvolena metoda analýzy dokumentů vydaných 

jednotlivými mezinárodními sportovními federacemi z cizojazyčných zdrojů. 

Na problematické otázky, které stanuly během psaní práce, byla použita metoda řízeného 

rozhovoru. Výsledková část seznamuje s kvalifikačními kritérii všech sportů, které byly 

zařazeny do programu XXXI. letních olympijských her. Diskuze pojednává o přijetí mé 

hypotézy, že existují skupiny sportů, které měly stejnou kvalifikaci na olympijské hry 2016. 

Závěrem jsou jednotlivé skupiny sportů okomentovány a je zhodnocen účel mé diplomové 

práce.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

olympijské hry, olympijské sporty a disciplíny, sportovní výkon, analýza dokumentů, 

kvalifikace, mezinárodní sportovní federace 

  



ABSTRACT 

This work deals with the summarization of data about the conditions of qualification 

for particular sport branches and disciplines for the Olympic Games. The issues focus 

on the 2016 summer Olympics. The aim of the theoretic part is to briefly introduce the 

history of the Olympics, the division of controlling authorities of international Olympic 

movement and the contribution of Olympic Games. Further are mentioned Olympic sports 

and disciplines, qualification of athletes for XXXI. Olympic Games in Rio de Janeiro 

in 2016, the attendance of athletes and the programme of the Olympics. The theoretic part 

ends with the chapter about evaluation of the sport performance. As for the processing 

of the result part, the analysis of the documents, published by individual international sport 

federations. The method of controlled conversation was used for problematic questions, 

which appear during writing this work. The result part presents qualification criterions for all 

athletes, which were integrated into the programme of XXXI. summer Olympic Games. 

The discussion deals with the approval of my hypothesis that there are groups of sports, 

which had the same qualification for the Olympics in 2016. In conclusion, particular groups 

of sports are commented and the purpose of my work is assessed. 

KEYWORDS 

Olympic Games, Olympic sports and disciplines, sport performance, the analysis 

of documents, qualification, international sport federation 
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1 Úvod  

Oblast, které jsem se rozhodla věnovat ve své diplomové práci, se týká sportu 

a olympijských her, konkrétně oblasti kvalifikace sportovců na XXXI. olympijské hry. Jako 

záštitné místo pro práci jsem zvolila katedru tělesné výchovy.  

Olympijské hry patří k největší sportovní události na světě. Jejich popularita roste, což 

dokazují statistiky sledovanosti olympijských her a počet diváků, kteří navštívili tento 

sportovní svátek v pořadatelském městě během konání olympijských her. (H. Slavík, 

M. Tesař & M. Svoboda, 2016) 

Mnoho sportovních fanoušků fandí svým vyvoleným sportovcům během klání 

na olympijských hrách, ale málokdo si z nich uvědomuje náročnou cestu kvalifikací, kterou 

sportovec musel zdolat, než se na olympijském seznamu ocitl. I to bylo jedním z důvodů, 

proč se kvalifikací na olympijské hry věnuji ve své práci. 

V práci se zaměřuji na shromáždění všech potřebných kritérií k tomu, aby se sportovec 

mohl řádně kvalifikovat na letní olympijské hry 2016. Jedná se o věkové limity sportovců, 

počet míst pro sportovce daného sportu na olympijských hrách 2016, počet kvalifikovaných 

závodníků z jednoho Národního olympijského výboru, kvalifikační systém příslušného 

sportu, přerozdělování nevyužitých kvalifikovaných míst. 

Každý sport má jiný kvalifikační systém. Kvalifikační systémy olympijských sportů 

se skládají například z umístění sportovce / týmu v kontinentálních kvalifikacích, umístění 

v soutěžích typu: Mistrovství světa, Olympijský kvalifikační turnaj, umístění sportovce / 

týmu ve světovém žebříčku, splnění potřebných limitů k účasti na olympijských hrách, 

pozvánek od Tripartitní komise, míst od Mezinárodních sportovních federací a míst 

univerzálních. 

K zvýšenému zájmu o samotné téma práce přispělo i období, ve kterém jsem 

diplomovou práci začala psát a o problematiku se podrobněji zajímat. V té době 

se dokončovala kvalifikace na olympijské hry 2016 ve většině sportů. Sportovci měli jednu 

z posledních možností vybojovat si vstupenku do Ria. V červnu a v červenci 2016 národní 

olympijské výbory zveřejnily konečný seznam svých sportovců, kteří odletěli reprezentovat 

svou zemi na letní olympijské hry do Brazílie.  
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2 Problém a cíl práce 

Tato diplomová práce je deskriptivním typem práce. Má za úkol popsat kvalifikační 

kritéria a sumarizovat údaje o podmínkách kvalifikačních systémů jednotlivých sportovních 

odvětví a disciplín, jež byly zařazeny v programu olympijských her. Vzhledem k velké 

náročnosti zpracování dokumentů je práce zaměřena pouze na hry XXXI. olympiády 2016, 

která se konala v Rio de Janeiru. 

Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat kvalifikační systémy sportů, které byly 

zařazeny v programu olympijských her 2016. 

Další cíle diplomové práce jsou: 

- Zjistit, co musí splnit sport, aby se stal sportem olympijským a byl zařazen 

do programu olympijských her. 

- Popsat možnosti získání kvalifikačního místa na olympijské hry. 

- Zjistit, jaká jsou nominační kritéria na olympijské hry, a porovnat, zda se u podobně 

hodnocených sportů z hlediska sportovního výkonu shodují.  

- Zjistit, zda existují skupiny sportů, které měly stejný systém kvalifikace na olympijské 

hry 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

3 Teoretická část 

3.1 Olympijské hry 

C. Gifford (2004) charakterizuje olympijské hry jako jednu z nejvýznamnějších 

a největších kulturních a sportovních událostí na naší planetě. K. Procházka (1984) zmiňuje, 

že moderní olympijské hry byly založeny na myšlence propagující jednotu světa. Novodobé 

olympijské hry se datují od roku 1896, avšak historie této události sahá až do doby 

před naším letopočtem. 

3.1.1 Historie olympijských her   

Dle K. Procházky (1980) se první známé hry konaly v roce 776 před n. l. 

ve starověkém Řecku v Olympii. Během těchto starověkých olympijských her se vždy 

dodržovalo pravidlo olympijského míru. Na těchto starodávných olympiádách se rozlišovaly 

3 druhy závodů. Prvním byl závod Gymnický, kde se prokazovaly fyzické schopnosti 

a odvaha (závod v běhu, skok do dálky, hod oštěpem, hod diskem a zápas). Druhým typem 

byl závod Hippický, což byly závody vozů tažených koňmi. Posledním závodem byl závod 

Múzický, ve kterém se soutěžilo v oblasti hudby, zpěvu, tance, v básnickém umění 

a řečnictví. Vítězové závodů získali korunu z listí vavřínu a těšili se velké slávě. Za zmínku 

jistě stojí běžec Leonidas z ostrova Rhodos nebo vítěz v zápasu Milon z Krotonu. 

Každé čtyři roky, přes tisíc let, se tato sportovní událost opakovala, než byly hry 

zakázány římským císařem.  

3.1.2 Letní olympijské hry 

První, kdo veřejně vystoupil s myšlenkou obnovit olympijské hry, byl v roce 1760 

německý pedagogický reformátor Johann Bernhard Basedow, následován Johannem 

Christopherem Friedrichem Gutsmuthsenem. Avšak hlavním a nejdůležitějším iniciátorem 

obnovení moderních olympijských her (dále jen OH) byl francouzský šlechtic baron Pierre 

de Fredi de Coubertin, autor olympijského ceremoniálu, symbolů olympijských, myšlenky 

olympijské jako myšlenky míru a přátelství mezi národy. Ve dnech 16. – 25. 6. 1894 se díky 

jeho iniciativě sešel I. olympijský kongres v Paříži, který rozhodl o uskutečnění 

I. novodobých olympijských her pro rok 1896 v Aténách.   
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V rámci I. olympijského kongresu v Paříži vznikl 23. 6. 1894 Mezinárodní olympijský 

výbor (dále jen MOV). Jeho prvním velkým úkolem byla příprava a organizace I. OH 

v Aténách. Prvním předsedou MOV byl zvolen řecký spisovatel Demétruis Bikélas, 

generálním tajemníkem Pierre de Coubertin, který si osobně vybral členy MOV, mezi nimi 

i zástupce z Čech PhDr. Jiřího Gutha. (K. Procházka, 1980) 

Čeští a do roku 1992 českoslovenští sportovci byli pravidelnými účastníky 

olympijských her, výjimku tvoří pouze tři olympiády, kterých se naši sportovci nezúčastnili: 

I. OH v roce 1896, III. OH v roce 1904 a XXIII. OH v roce 1980. 

(http://www.olympic.cz/text/25--historie, [27. 1. 2017]) 

V historii dosavadně uskutečněných třiceti jedna letních olympijských her bylo 

do jejich programu zařazeno 51 sportů. Jsou to: Atletika, Badminton, Baseball, Basketbal, 

Bikros, Box, Cyklistika dráhová, Cyklistika silniční, Dálkové plavání, Drezúra, Fotbal, Golf, 

Házená, Horská kola, Jachting, Jeu de Paume, Judo, Kriket, Kroket, Lacrosse, Lukostřelba, 

Moderní gymnastika, Moderní pětiboj, Motorové čluny, Parkur, Plavání, Plážový volejbal, 

Pólo na koni, Pozemní hokej, Rackets, Roque, Rugby, Rychlostní kanoistika, Skoky do vody, 

Skoky na trampolíně, Softbal, Sportovní gymnastika, Sportovní střelba, Stolní tenis, 

Synchronizované plavání, Šerm, Taekwondo, Tenis, Triatlon, Veslování, Vodní pólo, Vodní 

slalom, Volejbal, Všestrannost, Vzpírání, Zápas. (K. Procházka, 1984; V. Dobrovodský, 

1985; V. Dobrovodský, 1989; K. Felt, 1992; V. Dobrovodský, 1996; H. Slavík & V. Pacina, 

2000; L. Josef & M. Nováková, 2004; T. Alföndi, J. Bažant & M. Dusík, 2008; J. Černý, 

2012; H. Slavík, M. Tesař & M. Svoboda, 2016) 

3.1.3 Zimní olympijské hry 

Šest prvních novodobých olympiád se pořádalo s myšlenkou zapojení letních 

i zimních sportů do programu her, pokud tomu byly nakloněné podmínky pořádající země. 

Krasobruslení bylo prvním zimním sportem v programu OH. Diváci ho mohli vidět na OH 

v roce 1908 a 1920. V roce 1920 ze zimních sportů přibyl ještě lední hokej. Od roku 1924 

se největší sportovní svátek na světě rozděluje na zimní olympijské hry a letní olympijské 

hry. (K. Procházka, 1984) 

http://www.olympic.cz/text/25--historie
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S návrhem na založení samostatných zimních olympijských her přišli zástupci 

Švýcarska, Francie a Kanady na zasedání Mezinárodního olympijského výboru v květnu 

roku 1921. 

V roce 1925 v Praze na Mezinárodním olympijském kongresu MOV schválil pořádání 

zimních olympijských her. Technický kongres posléze rozhodl pořádat samostatné zimní 

olympijské hry v letech konání olympijských her. Kongres dodatečně prohlásil týden 

zimních sportů uspořádaný v roce 1924 v Chamonix pod záštitou MOV za I. zimní 

olympijské hry. (K. Procházka, 1982)      

Letní i zimní olympijské hry se konají jednou za 4 roky. Až do roku 1992 se konaly 

vždy ve stejný rok, v současnosti jsou termíny her posunuty tak, aby se po dvou letech 

vystřídaly.   

V historii dosavadně uskutečněných dvaceti dvou zimních olympijských her bylo 

do jejich programu zařazeno patnáct sportů, které jsou uznávány za olympijské. Jsou 

to: Akrobatické lyžování, Alpské lyžování, Běh na lyžích, Biatlon, Boby, Curling, 

Krasobruslení, Lední hokej, Rychlobruslení, Saně, Severská kombinace, Short track, 

Skeleton, Skoky na lyžích a Snowboarding. (http://www.olympic.cz/text/95--sporty-zoh, 

[27. 1. 2017]) 

3.1.4 Paralympiády  

První oficiální paralympijské hry se konaly v roce 1960 v Římě. O 16 let později se své 

premiéry dočkaly i zimní paralympijské hry. Paralympiády se konají jednou za čtyři roky 

vždy po olympijských hrách a jsou určené pro sportovce s trvalým tělesným, mentálním 

a senzorickým zdravotním postižením. Paralympijské hry řídí a organizuje Mezinárodní 

paralympijský výbor. (https://www.paralympic.org/sites/default/files/document/ 

120209103536284_2012_02_History%2Bof%2BParalympic%2BMovement.pdf, [27. 1. 

2017]) 

Paralympiáda v Rio de Janeiru se konala od 8. 9. do 18. 9. 2016. Celkem se jí 

zúčastnilo 4333 sportovců (2663 mužů a 1670 žen) ze 157 zemí světa. Závodníci se utkali 

ve 460 disciplínách 22 sportů. Sporty zařazené do programu letní paralympiády 2016 byly: 

atletika, basketbal pro vozíčkáře, boccia, cyklistika, fotbal o 5 hráčích, fotbal o 7 hráčích, 

goalball, jachting, jezdectví, judo, lukostřelba, plavání, rugby pro vozíčkáře, silový trojboj, 

http://www.olympic.cz/text/95--sporty-zoh
https://www.paralympic.org/sites/default/files/document/%20120209103536284_2012_02_History%2Bof%2BParalympic%2BMovement.pdf
https://www.paralympic.org/sites/default/files/document/%20120209103536284_2012_02_History%2Bof%2BParalympic%2BMovement.pdf
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sportovní střelba, stolní tenis, šerm pro vozíčkáře, tenis pro vozíčkáře, veslování, volejbal 

v sedě. Novými sporty zařazenými do programu paralympijských her 2016 byly kanoistika 

a triatlon. (https://www.paralympic.org/sports/summer, [27. 1. 2017]) 

Českou republiku reprezentovalo 37 sportovců. Češi chtěli obhájit jedenáct medailí 

z Londýna 2012, nakonec česká výprava přivezla domů sedm cenných kovů.  

3.1.5 Olympijské tradice 

Olympijské hry si během několika let vytvořily výrazný soubor olympijských symbolů 

a tradic, jejich přesnou podobu a způsoby používání definuje Olympijská charta. 

Olympijský oheň je chápán jako symbol návaznosti antických a moderních OH, 

představuje symbol nesmrtelnosti olympijské myšlenky. Poprvé hořel na IX. OH v roce 

1928. Oheň plane po celou dobu OH a je uhašen po závěrečném projevu předsedy MOV. 

Olympijské heslo „Citius, Altius, Fortius“ („Rychleji, výše, silněji“). Heslo má 

vyjadřovat cíl olympijského hnutí a úsilí o neustálý pokrok. Tato tři slova jsou vyrytá 

na poháru, ve kterém hoří olympijský oheň. Autorem hesla je francouzský pedagog 

a sportovní funkcionář R. P. Didon.         

Olympijská hymna se hraje při slavnostním zahájení zasedání MOV, olympijských 

kongresů a při vztyčování a snímání olympijské vlajky při zahajovacím a závěrečném 

ceremoniálu OH. Olympijskou hymnou je hudební dílo s názvem „Olympijská hymna“, 

jehož autorem je Spiros Samara.          

Olympijskou přísahu při slavnostním zahájení OH přednese jménem závodníků 

vybraný olympionik z pořádající země. Byla vytvořena Pierre de Coubertinem a poprvé 

zazněla na VII. OH v roce 1920.  

Olympijská vlajka je tvořena z pěti propojených kruhů, které představují pět 

kontinentů spojených olympijskou myšlenkou. Šest barev (včetně bílého podkladu) 

představuje barvy všech národů světa. Na olympijském stadionu poprvé zavlála v roce 1920, 

přijata však byla již o šest let dříve na návrh Pierre de Coubertina na pařížském kongresu. 

Symbol pěti propojených kruhů patří k dnes nejznámějším symbolům na světě. (C. Gifford, 

2004; http://www.olympic.cz/clanek/167--olympijska-charta-v-aktualnim-zneni 

[27. 1. 2017])  

 

https://www.paralympic.org/sports/summer
http://www.olympic.cz/clanek/167--olympijska-charta-v-aktualnim-zneni%20%5b27
http://www.olympic.cz/clanek/167--olympijska-charta-v-aktualnim-zneni%20%5b27
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3.2 Mezinárodní olympijské hnutí   

Mezinárodní olympijské hnutí je dle Olympijské charty mezinárodní společenské 

hnutí podporující rozvoj sportu a mezinárodní spolupráci. Nejdůležitějším cílem 

olympijského hnutí je vytvářet lepší svět prostředkem výchovy mládeže a jejím vztahem 

ke sportu. Hlavní složku olympijského hnutí tvoří Mezinárodní olympijský výbor, 

Mezinárodní sportovní federace, Národní olympijské výbory, dále organizační výbory 

olympijských her a zejména sportovci, dále pak rozhodčí, techničtí pracovníci, trenéři a jiní 

sportovní funkcionáři. (http://www.olympic.cz/upload/files/OLYMPIJSKA-CHARTA-

2016.pdf, [29. 1. 2017]) 

J. Kössl & F. Kroutil (1982) zmiňují, že Olympijské hnutí důsledně prosazuje 

politickou, náboženskou a rasovou rovnoprávnost. 

Přesný datum vzniku Olympijského hnutí nelze určit, neboť vznikalo postupně 

a celosvětově se zformovalo v meziválečném období 20. století. Například do roku 1975 

bylo uznáno 132 Národních olympijských výborů, dnes jich je 206. Národní olympijské 

výbory musí dodržovat Olympijskou chartu a být uznávány Mezinárodním olympijským 

výborem. 

Nejvyšším orgánem Olympijského hnutí je Mezinárodní olympijský výbor sídlící 

ve švýcarském městě Lausanne.  

(http://www.olympic.cz/www/docs/osmus/mezinarodni_olympijske_hnuti_a_jeho_v

yvoj.pdf, [30. 1. 2017]) 

3.2.1 Mezinárodní olympijský výbor 

Mezinárodní olympijský výbor (dále jen MOV) je neziskovou mezinárodní nevládní 

organizací s časově neomezenou dobou působnosti. Hlavními úkoly MOV jsou zajišťovat 

pravidelné konání olympijských her a usnadňovat vzájemnou spolupráci mezi organizacemi, 

které jsou součástí olympijské rodiny. Mezi ni patří: Národní olympijské výbory, 

Mezinárodní sportovní federace, sportovci, organizační výbory olympijských her, TOP 

partneři, partneři vysílání a agentury OSN. (http://www.olympic.cz/text/24--mov [28. 1. 

2017]; http://www.olympic.cz/upload/files/OLYMPIJSKA-CHARTA-2016.pdf, [29. 1. 

2017]) 

http://www.olympic.cz/upload/files/OLYMPIJSKA-CHARTA-2016.pdf
http://www.olympic.cz/upload/files/OLYMPIJSKA-CHARTA-2016.pdf
http://www.olympic.cz/www/docs/osmus/mezinarodni_olympijske_hnuti_a_jeho_vyvoj.pdf
http://www.olympic.cz/www/docs/osmus/mezinarodni_olympijske_hnuti_a_jeho_vyvoj.pdf
http://www.olympic.cz/text/24--mov%20%5b28
http://www.olympic.cz/upload/files/OLYMPIJSKA-CHARTA-2016.pdf


17 

 

Role MOV dle Olympijské charty jsou například: šířit sportovní etiku, vzdělávat 

mládež prostřednictvím sportu, propagovat fair play, posílit integritu olympijského hnutí, 

napomáhat účasti žen ve sportu na všech úrovních, bojovat proti dopingu, rozvíjet sport 

pro všechny, podporovat pozitivní odkaz olympijských her v pořádajících zemích. 

(http://www.olympic.cz/text/24--mov [28. 1. 2017]) 

Za dobu existence MOV se v čele doposud vystřídalo devět předsedů. Posledním 

předsedou MOV byl v roce 2013 zvolen Němec Thomas Bach. 

Členové MOV jsou fyzické osoby zastupující MOV a olympijské hnutí ve své zemi. 

Od 12. 12. 1999 byl počet členů MOV omezen na 115, tudíž zhruba 44 % zemí s uznanými 

Národními olympijskými výbory nemá svého zastupujícího člena v MOV. Volební období 

členů trvá osm let a může se prodloužit do dalšího osmiletého období. 

(http://www.olympic.cz/text/24--mov, [28. 1. 2017]; Mezinárodní olympijský výbor, 2016) 

Výhradní právo zasedání MOV je volba hostitelského města, která se realizuje sedm 

let před konáním OH. (http://www.olympic.cz/upload/files/OLYMPIJSKA-CHARTA-

2016.pdf, [29. 1. 2017]) 

Výkonný orgán MOV tvoří Výkonný výbor, který vznikl v roce 1921. Jeho hlavním 

úkolem je kontrolovat správu záležitostí MOV a dodržování Olympijské charty. Je to jediný 

orgán, který na svém zasedání může navrhovat korekce Olympijské charty. Výkonný výbor 

se v současné době skládá z 15 členů, mezi nimiž jsou: předseda MOV, 4 místopředsedové 

a 10 členů. 

Poskytovat poradenství předsedovi a výkonnému výboru mají na starosti komise, 

v současné době má MOV 22 komisí. Pro každé olympijské hry je navíc vytvořena hodnotící 

komise a koordinační komise (pro kandidátská města). Komisi mohou předsedat pouze 

členové MOV. (http://www.olympic.cz/text/24--mov, [28. 1. 2017] 

Olympijská charta 

Olympijská charta se charakterizuje jako celosvětově uznávané stanovy MOV. 

Základní koncepci připravil sám Pierre de Coubertin již v roce 1884, práce na ustáleném 

znění byly ukončeny až ve 20. letech 20. století. (J. Kössl & F. Kroutil, 1982) 

http://www.olympic.cz/text/24--mov%20%5b28
http://www.olympic.cz/text/24--mov,%20%5b28
http://www.olympic.cz/upload/files/OLYMPIJSKA-CHARTA-2016.pdf
http://www.olympic.cz/upload/files/OLYMPIJSKA-CHARTA-2016.pdf
http://www.olympic.cz/text/24--mov,%20%5b28
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V Olympijské chartě jsou uzákoněné základní principy olympismu, pravidel 

a prováděcích ustanovení, které schválil MOV. Olympijská charta připomíná základní 

principy a hodnoty olympismu, stanovuje podmínky pro konání OH.  

Současné znění Olympijské charty zahrnuje tyto kapitoly: Olympijské hnutí, 

Mezinárodní olympijský výbor, Mezinárodní federace, Národní olympijské výbory, 

Olympijské hry. (http://www.olympic.cz/upload/files/OLYMPIJSKA-CHARTA-2016.pdf, 

[29. 1. 2017]) 

3.2.2 Mezinárodní sportovní federace 

Mezinárodní sportovní federace (dále jen MSF) je mezinárodní nevládní organizace, 

která spravuje jeden či více sportů na celosvětové úrovni a zahrnuje i organizace zajišťující 

tyto sporty na národní úrovni. MSF musí přijmout a uplatňovat Světový antidopingový 

kodex a jejich činnosti musí být v souladu s Olympijskou chartou. 

Hlavními úkoly MSF je stanovit kvalifikační kritéria pro daný sport na OH 

a zodpovídat za sportovně – technické řízení svého sportu na OH. Mimo to by měly rozvíjet 

svůj sport po celém světě a využívat svých oprávnění formulovat návrhy pro olympijské 

hnutí a Olympijskou chartu. (http://www.olympic.cz/upload/files/OLYMPIJSKA-

CHARTA-2015.pdf, [28. 1. 2017]) 

3.2.3 Národní olympijské výbory 

Národní olympijské výbory jsou jedinými organizacemi a nositeli olympijské 

myšlenky ve své zemi posílající své sportovce na OH. (http://www.olympic.cz/text/24--

mov, [28. 1. 2017]) 

Dle J. Kössla & F. Kroutila (1982) je hlavním úkolem NOV organizovat a kontrolovat 

reprezentaci své země na OH včetně výběru přihlášek sportovců. NOV dále zajišťují 

vybavení, úřední formality, dopravu a ubytování své výpravy na OH. 

Novým jevem je vzrůstající úloha Asociace národních olympijských výborů (dále jen 

ANOV) a vlivu kontinentálních organizací NOV (v Evropě např. EOC – European Olympic 

Committees). ANOV se budovala jako reprezentativní orgán a mluvčí NOV, s cílem 

podpořit a otevřít spolupráci NOV a MOV. 

(http://www.olympic.cz/www/docs/osmus/mezinarodni_olympijske_hnuti_a_jeho_v

yvoj.pdf, [30. 1. 2017]) 

http://www.olympic.cz/upload/files/OLYMPIJSKA-CHARTA-2016.pdf
http://www.olympic.cz/upload/files/OLYMPIJSKA-CHARTA-2015.pdf
http://www.olympic.cz/upload/files/OLYMPIJSKA-CHARTA-2015.pdf
http://www.olympic.cz/text/24--mov,%20%5b28
http://www.olympic.cz/text/24--mov,%20%5b28
http://www.olympic.cz/www/docs/osmus/mezinarodni_olympijske_hnuti_a_jeho_vyvoj.pdf
http://www.olympic.cz/www/docs/osmus/mezinarodni_olympijske_hnuti_a_jeho_vyvoj.pdf
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Český olympijský výbor 

Český olympijský výbor (dále jen ČOV) je členem Mezinárodního olympijského 

výboru. Byl založen 18. května 1899 a náleží k nejstarším národním olympijským výborům 

na světě. Jeho hlavními úkoly jsou propagovat olympijské ideály, olympijskou myšlenku 

a zabezpečovat účast sportovců z České republiky na olympijských hrách. ČOV má mimo 

jiné za cíl zlepšit postavení sportu ve společnosti, zastupovat zájmy českého sportu jako 

celku vůči státu a zlepšit financování sportu zvláště v oblasti mládeže. Specifickým 

projektem ČOV je Olympiáda dětí a mládeže. Jejím vyvrcholením je od roku 2003 

pravidelně se střídající letní a zimní republikové Olympiády dětí a mládeže. 

(http://www.olympic.cz/text/9--zakladni-informace, [28. 1. 2017] & 

http://www.olympic.cz/text/10--historie, [28. 1. 2017] 

J. Kössl & F. Kroutil (1982) zdůrazňují, že ČOV má jako jediný v ČR kompetence 

k používání olympijských symbolů a vlajky olympijské.  

Nynějším předsedou ČOV je Jiří Kejval, před ním tuto funkci zastávalo 12 předsedů. 

Byli to: Jiří Guth – Jarkovský (1899 – 1929), Josef Gruss (1929 – 1951), Vilém Mucha 

(1951 – 1956), Václav Pleskot (1956 – 1958), František Vodsloň (1958 – 1967), Emanuel 

Bosák (1967 – 1970), Richard Nejezchleb (1970 – 1972), Antonín Himl (1972 – 1988), 

Jindřich Poledník (1988 – 1989), Věra Čáslavská (1990 – 1996), Milan Jirásek 

(1996 – 2012). (http://www.olympic.cz/text/10--historie, [28. 1. 2017]) 

Složení Českého olympijského výboru 

Nejvyšším orgánem ČOV je Plénum ČOV, které mělo ve volebním období 

2013 – 2016 83 členů zastupujících olympijské i neolympijské sporty a tělovýchovné 

organizace. 

Plénum je složeno ze zástupců sportovních subjektů, sportovců, člena MOV, zástupců 

složek ČOV a osob prokazujících význačné služby sportu a olympismu. Předseda ČOV 

svolává plénum minimálně jednou za rok. 

Plénum ČOV rozhoduje o konečné nominaci sportovců na OH. 

(http://www.olympic.cz/text/16--plenum, [28. 1. 2017]) 

http://www.olympic.cz/text/9--zakladni-informace
http://www.olympic.cz/text/10--historie
http://www.olympic.cz/text/10--historie
http://www.olympic.cz/text/16--plenum
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3.2.4 Přínos olympijských her 

C. Gifford (2004) popisuje význam konání olympijských her pro pořadatelskou zemi 

jako neobyčejnou příležitost k vlastní propagaci. Tisíce lidí navštíví město během konání 

OH jako diváci, ale další statisíce pořadatelskou zemi navštíví v následujících letech. Počet 

turistů navštěvujících danou lokalitu vždy enormně vzrostl, čímž se podnítil vzrůst 

turistického ruchu. 

J. Dovalil (2008) zmiňuje, že OH tvoří sportovní, výchovné i kulturní hodnoty, 

prosperují vztahům mezi národy, vylučují rasovou a sociální nesnášenlivost. OH 

se od ostatních sportovních událostí liší komplexností sportovního programu. 

 

3.3 Sporty a disciplíny na olympijských hrách 

Rozdíl mezi sportem a disciplínou je zcela zásadní. „Sport je pohybová fyzická aktivita 

provozovaná podle určitých pravidel a zvyklostí, jejíž výsledky jsou měřitelné nebo 

porovnatelné s jinými provozovateli téhož sportovního odvětví.“ (Barták, Vebrová 

& Rychlá, 2008, str. 341) „Disciplína je charakterizována jako obor činnosti, obvykle 

ve vědě nebo sportu.“ (Barták, Vebrová & Rychlá, 2008, str. 82)  

C. Gifford (2004) uvádí, co musí splňovat sport pro zařazení do programu OH. Sport, 

který se chce zařadit do programu OH, musí dodržovat Olympijskou chartu a Světový 

antidopingový kodex. MOV vyžaduje, aby se navrhovaný sport, který má být zařazen 

do programu letních OH, organizoval v 75 zemích čtyř kontinentů u mužských disciplín, 

u ženských ve 40 zemích tří kontinentů.  

Dle J. Kössla & F. Kroutila (1982) sporty, které se chtějí zařadit do programu OH, 

musí trvale vykazovat národní mistrovství či pohárové soutěže pořádané příslušnými 

národními sportovními svazy. Dále musí pořádat oblastní mistrovství a (nebo) mistrovství 

světové s mezinárodní účastí. Sporty zařazené do olympijského programu musí mít svou 

MSF, jež je uznána MOV. Obecně se tyto sporty nazývají jako „uznávané sporty“, protože 

se zařadily do seznamu sportů uznávaných MOV. Žádané jsou sporty, jejichž sportovní 

výkon je hodnocený objektivně s možností minimální chyby ze strany rozhodčích. 

Mnoho populárních sportů tato kritéria splňuje, a přesto do programu OH nebyly zatím 

zařazeny. Je to například karate a squash. (řízený rozhovor s J. Hrdinou) 
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Od 50. let 19. století nebyl z programu OH vyřazen žádný sport. Za vyřazení sportu 

z programu OH může například jeho nízká popularita. Příkladem je kriket, který byl z OH 

vyřazen poté, co mu v roce 1900 přihlížel pouze jediný platící divák. (C. Gifford, 2004;  

http://www.olympic.cz/olympiada/seznam/summer, [1. 2. 2017]) 

O zařazení nebo vyřazení sportu na OH rozhoduje MOV na návrh Výkonného výboru. 

Finální schválení probíhá na plenárním zasedání MOV. 

(http://www.olympic.cz/upload/files/OLYMPIJSKA-CHARTA-2015.pdf, [28. 1. 2017]) 

Tabulka č. 1 ukazuje přehled všech doposud konaných letních olympijských her, počet 

sportovců účastnících se jednotlivých ročníků, počet zemí startujících na OH, počet sportů 

a disciplín zařazených do programu příslušných OH. 

Tabulka č. 1 Přehled letních olympijských her 

Rok a místo OH 
Počet 

sportovců 

Počet zemí 

účastnících se OH 

Počet sportů 

na OH 

Počet 

disciplín 

I. OH 1896, Atény 241  14 10 43 

II. OH 1900, Paříž 997  24 18 95 

III. OH 1904, Saint Louis 569 12 17 95 

IV. OH 1908, Londýn 2008  22 24 110 

V. OH 1912, Stockholm 2407  28 15 102 

VII. OH 1920, Antverpy 2626  29 25 156 

VIII. OH 1924, Paříž 3089  44 21 126 

IX. OH 1928, 

Amsterodam 
2883  46 18 109 

X. OH 1932,  

Los Angeles 
1334  37 18 117 

XI. OH 1936, Berlín 3963  49 23 129 

XIV. OH 1948, Londýn 4104  59 21 136 

XV. OH 1952, Helsinky 4955  69 21 149 

XVI. OH 1956, 

Melbourne 
3314  72 21 145 

XVII. OH 1960, Řím 5338  83 21 150 

XVIII. OH 1964, Tokio 5151  93 23 163 

XIX. OH 1968, Mexiko 5516  112 22 172 

XX. OH 1972, Mnichov 7134  121 26 195 

XXI. OH 1976, Montreal 6084  92 25 198 

XXII. OH 1980, Moskva 5179  80 25 203 

XXIII. OH 1984,  

Los Angeles 
6829  140 27 221 

XXIV. OH 1988, Soul 8391  159 29 237 

XXV. OH 1992, 

Barcelona 
9356  169 32 257 

http://www.olympic.cz/olympiada/seznam/summer
http://www.olympic.cz/upload/files/OLYMPIJSKA-CHARTA-2015.pdf
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XXVI. OH 1996, Atlanta 10318  197 35 271 

XXVII. OH 2000, 

Sydney 
10651  199 38 300 

XXVIII. OH 2004, Atény 10625  201 38 301 

XXIX. OH 2008, Peking 10942  204 39 302 

XXX. OH 2012, Londýn 10568  204 37 302 

XXXI. OH 2016,  

Rio de Janeiro 
11237 207 41 306 

Tabulka graficky vytvořena autorkou na základě uvedených zdrojů v seznamu použitých informačních zdrojů. 

Sporty a disciplíny zařazené do programu OH nejsou neměnné. Počet sportů 

se od I. OH v Aténách rychle zvýšil. Sportovci v Aténách v roce 1896 se mohli utkat 

v deseti sportech a 43 disciplínách, kdežto sportovci v roce 2016 na OH v Riu soutěžili 

v 41 sportech, v 306 disciplínách. (C. Gifford, 2004; Slavík, Tesař & Svoboda, 2016) 

Patnáct ze 43 disciplín z roku 1896 přetrvalo do OH 2016. Jsou to mužské disciplíny: 

běh na 100 m, běh na 400 m, běh na 800 m, běh na 1 500 m, maraton, 110 m překážek, skok 

vysoký, skok daleký, trojskok, skok o tyči, vrh koulí, hod diskem, šerm kordem, šerm šavlí 

a plavání na 1 500 m volným způsobem. (K. Procházka, 1980; 

http://www.olympic.cz/olympiada/seznam/summer, [30. 1. 2017]) 

Z toho vyplývá i prudký nárůst počtu startujících sportovců. Zatímco na prvních třech 

OH startovali sportovci v řádech stovek, od roku 1908 se pravidelně překračuje hranice tisíce 

zúčastněných sportovců a od roku 1996 počet sportovců pravidelně překračuje hranici 

10 000. Na základě toho byl od roku 1992 zaveden kvalifikační systém pro závodníky 

na OH, bez jehož úspěšného splnění se sportovec OH nemůže zúčastnit. Na předcházející 

olympiády si každý NOV sám vytvořil vlastní národní kritéria a na základě těchto kritérií 

a počtu míst přidělených NOV v každém sportu si vybral sportovce, kteří reprezentovali 

danou zemi na OH. (řízený rozhovor s J. Hrdinou) K. Procházka (1982) zdůrazňuje, 

že pokud by byl program OH a účast sportovců na nich neohraničená, hry by se staly 

organizačně nezvládnutelné. Tato práce uvádí a analyzuje kvalifikační kritéria na OH 2016, 

jež vydala Mezinárodní sportovní federace příslušných sportů. 

 

 

http://www.olympic.cz/olympiada/seznam/summer
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3.4 Kvalifikace sportovců na Hry XXXI. Olympiády v Rio de Janeiru 

2016 

Již několik desetiletí se používá rozsáhlý systém kvalifikací, kterým se omezuje počet 

závodníků startujících na OH. Cílem kvalifikací je vybrat jen nejlepší sportovce. 

MOV po dohodě s MSF příslušných sportů určil počet míst pro soutěžící daného 

sportu na OH 2016. (řízený rozhovor s J. Hrdinou) 

Za jednotlivé národní olympijské výbory se směli v každé individuální disciplíně 

na OH 2016 kvalifikovat jeden až tři sportovci, v případě kolektivních sportů a štafet pouze 

jediné družstvo nebo tým. (Slavík, Tesař & Svoboda, 2016) 

Všichni sportovci, kteří se chtěli účastnit OH 2016, museli dodržovat ustanovení 

Olympijské charty. (http://www.olympic.cz/upload/files/OLYMPIJSKA-CHARTA-

2015.pdf, [28. 1. 2017]) 

Mezinárodní sportovní federace ve spolupráci s MOV stanovily kvalifikační systémy 

a kritéria, jejichž splnění bylo podmínkou nominace a startu na OH 2016. (Český olympijský 

výbor, 2015) 

Sportovní ředitel z Českého olympijského výboru, pan Martin Doktor, popisuje, 

že po každé kvalifikační akci všechny MSF zveřejňovaly na svých internetových stránkách 

jména sportovců nebo NOV, které splnily kvalifikační kritéria pro daný sport nebo 

disciplínu. Všechny MSF musely informovat příslušné NOV o přidělených místech 

na OH 2016. Tyto NOV pak měly většinou 14 (někdy až 21) dní na to, aby příslušné MSF 

potvrdily, zda chtěly využít svých kvalifikovaných míst na OH 2016. 

3.4.1 Možnosti získání kvalifikačních míst na Hry XXXI. Olympiády v Rio de Janeiru 

2016   

První možností, jak se mohl individuální sportovec kvalifikovat na OH do Ria, byla 

kvalifikace tzv. na jméno, kdy sportovec splnil kvalifikační kritéria v disciplíně. Například 

se tak závodník mohl kvalifikovat z olympijské kvalifikační soutěže nebo z celkového 

žebříčku disciplíny / sportu. Tato kvalifikační místa na OH 2016 byla administrativně 

udělena jmenovitě sportovcům například ve sportech box, moderní pětiboj, skoky 

na trampolíně. 

http://www.olympic.cz/upload/files/OLYMPIJSKA-CHARTA-2015.pdf
http://www.olympic.cz/upload/files/OLYMPIJSKA-CHARTA-2015.pdf
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Druhým typem byla kvalifikace prostřednictvím zisku tzv. kvótovaných míst, kdy 

sportovci v kvalifikačních akcích vybojovávali místa pro svůj NOV. Tato kvalifikační místa 

na OH 2016 byla administrativně přidělena jednotlivým NOV například ve sportech 

basketbal, sportovní střelba, rychlostní kanoistika. Každý NOV si pak sám navrhnul 

nominaci svých nejlepších sportovců na tato místa.  

Poslední možností pro individuální sportovce k získání pozvánky na OH 2016 bylo 

přímé pozvání od příslušné MSF. Tato situace mohla nastat tehdy, pokud NOV nezískal 

žádné místo v kvalifikačních soutěžích na OH 2016, nebo pokud se přerozdělovala nevyužitá 

kvalifikační místa, která nevyužila ostatní NOV. 

Kolektivní sporty, družstva mužů a žen a štafety se mohly zúčastnit OH 2016 

pod podmínkou úspěšného splnění olympijské kvalifikace. 

V případě, že se některý sportovní svaz v zemi rozhodl, že nevyužije své vybojované 

kvalifikační místo na OH 2016, musel o tom ihned informovat příslušný NOV a MSF. Tato 

volná místa se dále přerozdělila v rámci procesu přerozdělování nevyužitých míst. (Český 

olympijský výbor, 2015) 

Tripartitní komise 

Specifickou možností pozvání k účasti na OH 2016 byly tzv. pozvánky od Tripartitní 

komise. Tripartitní komise je složená ze tří subjektů: zástupci Mezinárodního olympijského 

výborů, zástupci Národních olympijských výborů a příslušná Mezinárodní sportovní 

federace. Díky Tripartitní komisi mohli na OH startovat vybraní sportovci v různých 

sportech, kteří nesplnili řádná kvalifikační kritéria. (Český olympijský výbor, 2015) 

MOV vyzval všechny způsobilé NOV, aby do 15. 1. 2016 podaly žádosti o zvací místa 

pro své doposud nekvalifikované sportovce k Tripartitní komisi. Tripartitní komise rozhodla 

o přidělených pozvánkách na OH 2016 po skončení oficiální kvalifikace pro dotyčný sport. 

(řízený rozhovor s M. Doktorem) 

3.4.2 Zásady nominace českých sportovců na olympijské hry 2016 

O konečné nominaci české olympijské výpravy rozhodlo plenární zasedání ČOV 

ve spolupráci se sportovním expertním týmem ČOV a výkonným výborem ČOV dne 

12. 7. 2016. To se týkalo jmenovitých přihlášek sportovců a osob doprovodu, které 

navrhovaly kompetentní sportovní svazy. Kromě výše uvedených možností získání 
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kvalifikačních míst na OH 2016 se také přihlíželo k dosaženým výkonům a umístěním 

sportovců na vrcholných světových soutěžích, dále k aktuálnímu mimořádnému výsledku 

či prokázané výkonnosti závodníka. 

Pro OH 2016 mohli být k účasti jmenováni jen ti sportovci, kteří podepsali a odevzdali 

dokumenty: Smlouva o účasti na OH 2016, Závazek sportovce ve věci dopingu ve sportu 

a Zpráva o zdravotním stavu sportovce. Nominovaní sportovci neporušili během své 

sportovní činnosti zásady fair play, především platná antidopingová pravidla. 

18. července 2016 byl stanoven posledním dnem pro možnost odeslání jmenovité 

nominace sportovců, přihlášek do olympijských soutěží a s tím souvisejících dokumentů 

organizačnímu výboru RIO 2016. (Český olympijský výbor, 2015) 

 

3.5 Účast sportovců na olympijských hrách 

Dle J. Kössla & F. Kroutila (1982) jednou z podstatných podmínek pro sportovce 

k účasti na OH je existence NOV v jeho zemi, který je oficiálně uznáván MOV. Uznání 

Národního olympijského výboru má svá pravidla: v příslušné zemi musí existovat nejméně 

5 národních svazů olympijských sportů a 5 členů mezinárodních sportovních federací 

uznaných MOV. Dokumenty NOV musí být v souladu s Olympijskou chartou a jednoznačně 

se na ni odvolávat. 

3.5.1 Účast sportovců na olympijských hrách v roce 2016 

Všichni sportovci, funkcionáři a další členové výpravy, kteří se chtěli zúčastnit 

olympijských her, museli dodržovat Olympijskou chartu a Světový antidopingový kodex. 

Sportovci museli být státními příslušníky země Národního olympijského výboru, který 

je k účasti na OH 2016 přihlásil. (http://www.olympic.cz/upload/files/OLYMPIJSKA-

CHARTA-2015.pdf, [28. 1. 2017]) 

Na návrh MOV na olympijských hrách v roce 2016 startoval tým Individuálních 

olympijských atletů. Tato výprava nenesla během slavnostního zahajovacího ceremoniálu 

vlajku své země, ale vlajku olympijskou. Bylo schváleno, že v případě úspěchu sportovců 

se bude hrát olympijská hymna. Tento tým byl složen z 10 sportovců, kteří měli status 

uprchlíka OSN a museli prokázat dostatečnou sportovní kvalitu. 

http://www.olympic.cz/upload/files/OLYMPIJSKA-CHARTA-2015.pdf
http://www.olympic.cz/upload/files/OLYMPIJSKA-CHARTA-2015.pdf
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(http://www.ceskatelevize.cz/sport/rio-2016/336760-deset-lidi-chce-dat-v-riu-nadeji-vsem-

60-milionum-uprchliku-na-svete/, [6. 2. 2017]) 

Rok před zahajovacím ceremoniálem olympijských her Mezinárodní olympijský 

výbor rozeslal všem uznaným NOV pozvánky k účasti na OH. MOV mohl kdykoliv během 

plynutí tohoto roku přihlášku NOV zrušit bez udání důvodů. „Účast na olympijských hrách 

není pro nikoho právem.“ (http://www.olympic.cz/upload/files/OLYMPIJSKA-CHARTA-

2015.pdf, str. 46, [28. 1. 2017]) 

Tři roky před začátkem OH výkonný výbor MOV po jednání s kompetentními MSF 

stanovil počet přihlášek pro každý sport. Toto množství přihlášek se muselo rovnat nebo být 

menší než počet sportovců, kteří se účastnili světových mistrovství. Rovněž se stanovil počet 

náhradníků v určitých individuálních disciplínách nebo kolektivních sportech. 

NOV z pořadatelské země OH, pro OH 2016 to byl NOV Brazílie, měl právo vyslat 

svůj národní tým do všech kolektivních olympijských sportů, aniž by se tato družstva musela 

zúčastnit jakékoliv kvalifikace. Taktéž v individuálních sportech byla pro sportovce 

z Brazílie vyhrazena speciální místa. Počet míst pro sportovce z pořádající země stanovila 

příslušná MSF po dohodě s MOV (uvedeno ve výsledkové části u každého sportu).  

Mezinárodní sportovní federace musely ratifikovat, že sportovci, kteří se na OH 2016 

kvalifikovali pro jejich sport, řádně splnili kvalifikační kritéria potřebná k účasti na OH 

v Rio de Janeiru. 

Účast sportovce nebo týmu na OH 2016 byla však platná až po rozhodnutí výkonného 

výboru MOV. (http://www.olympic.cz/upload/files/OLYMPIJSKA-CHARTA-2015.pdf, 

[28. 1. 2017]) 

 

3.6 Program olympijských her  

Program olympijských her není stálý. Po každých OH Mezinárodní olympijský výbor 

provádí revizi programu. Důvodem, který vede MOV ke změně v programu na další OH, 

je například nízký zájem o sport v mezinárodním měřítku. (J. Kössl & F. Kroutil, 1982) 

3.6.1 Rozhodnutí o olympijském programu 

Olympijský program pro každé olympijské hry navrhuje výkonný výbor MOV. 

Schválení olympijského programu probíhá nejpozději na takové schůzi MOV, na které 

http://www.ceskatelevize.cz/sport/rio-2016/336760-deset-lidi-chce-dat-v-riu-nadeji-vsem-60-milionum-uprchliku-na-svete/
http://www.ceskatelevize.cz/sport/rio-2016/336760-deset-lidi-chce-dat-v-riu-nadeji-vsem-60-milionum-uprchliku-na-svete/
http://www.olympic.cz/upload/files/OLYMPIJSKA-CHARTA-2015.pdf
http://www.olympic.cz/upload/files/OLYMPIJSKA-CHARTA-2015.pdf
http://www.olympic.cz/upload/files/OLYMPIJSKA-CHARTA-2015.pdf
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se volí pořádající město OH, tzn., že 7 let před vypuknutím příslušných OH je znám seznam 

sportů, jež se zařadí do programu OH. Výkonný výbor MOV 2 roky před zahájením OH 

stanovuje všechny sportovní disciplíny. (řízený rozhovor s J. Hrdinou) 

Poslední úpravy a změny sportovního programu může MOV provézt nejpozději 

tři roky před vypuknutím daných OH. Pokud MOV rozhodne o jakékoliv změně soutěžního 

programu, musí vše zkonzultovat s příslušnou mezinárodní sportovní federací, zastupující 

daný sport. 

Pro OH 2016 výkonný výbor MOV schválil tato čísla: účast přibližně 10 500 

sportovců a 5 000 akreditovaných trenérů a členů výpravy, dále 310 disciplín v programu 

OH 2016. (Mezinárodní olympijský výbor, 2016) XXXI. olympijských her v Rio de Janeiru, 

které se konaly od 5. 8. do 21. 8. 2016, se nakonec zúčastnilo 11237 sportovců a do programu 

bylo zařazeno 306 sportovních disciplín.(https://www.olympic.org/rio-2016, [3. 2. 2017]) 

3.6.2 Nové sporty v programu olympijských her 2016 

MOV v roce 2009 schválil zpětné zařazení golfu do olympijského programu 2016. 

Golf byl již na OH zařazen dvakrát, a to v roce 1900 a 1904. 

Druhou novinkou na OH 2016 bylo rugby 7´s, neboli rugby o sedmi hráčích. 

(http://www.olympic.cz/sport/11--golf & http://www.olympic.cz/sport/22--rugby, 

[3. 2. 2017]) 

3.6.3 Sporty v programu XXXI. olympijských her 

Sporty řízené těmito mezinárodními sportovními federacemi byly zařazeny 

do programu XXXI. OH v Rio de Janeiru: 

- Mezinárodní asociace atletických federací (IAAF *), 

- Světová veslařská federace (FISA), 

- Světová federace badmintonu (BWF), 

- Mezinárodní basketbalová federace (FIBA), 

- Mezinárodní asociace amatérského boxu (AIBA), 

- Mezinárodní kanoistická federace (ICF), 

- Mezinárodní cyklistická unie (UCI), 

- Mezinárodní jezdecká federace (FEI), 

- Mezinárodní šermířská federace (FIE), 

https://www.olympic.org/rio-2016
http://www.olympic.cz/sport/11--golf
http://www.olympic.cz/sport/22--rugby
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- Mezinárodní fotbalová federace (FIFA), 

- Mezinárodní golfová federace (IGF), 

- Mezinárodní gymnastická federace (FIG), 

- Mezinárodní vzpěračská federace (IWF), 

- Mezinárodní federace házené (IHF), 

- Mezinárodní federace pozemního hokeje (FIH), 

- Mezinárodní federace juda (IJF), 

- Sjednocený svět zápasu (UWW), 

- Mezinárodní federace plavání (FINA), 

- Mezinárodní unie moderního pětiboje (UIPM), 

- Světová rugbyová federace (WR), 

- Světová federace taekwondo (WTF), 

- Mezinárodní tenisová federace (ITF), 

- Mezinárodní federace stolního tenisu (ITTF), 

- Mezinárodní federace sportovní střelby (ISSF), 

- Světová lukostřelecká federace (WA), 

- Mezinárodní unie triatlonu (ITU), 

- Mezinárodní jachtařská federace (ISAF), 

- Mezinárodní volejbalová federace (FIVB). (Mezinárodní olympijský výbor, 2015) 

* zkratky všech Mezinárodních sportovních federací uvedeny a vysvětleny v seznamu zkratek 

3.6.4 Ukázkové sporty na olympijských hrách 

Zařazování ukázkových sportů do programu OH je cesta, která měla těmto sportům 

pomoci k jejich dalšímu rozvoji a možnému pozdějšímu uznání za sport olympijský. 

Vítězové ukázkových sportů nebyli uznáváni za olympijské vítěze. (K. Procházka, 1980 

& J. Kössl & F. Kroutil, 1982) 

Ukázkové sporty byly většinou ne příliš rozvinutými na mezinárodním poli, měly spíše 

lokální charakter. Poslední ukázkové sporty byly viděny na OH v Atlantě v roce 1996. Poté 

se od ukázkových sportů opustilo a byly nahrazeny sporty tzv. uznávanými. Jen uznávané 

sporty mohou kandidovat do programu dalších OH. Z uznávaných sportů se sestavuje 

program OH.  
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Některé disciplíny ukázkových sportů se na OH objevily proto, aby pořádající země 

mohla představit svůj místní sport, například v roce 1952 v Helsinkách byl představen 

Finský baseball nebo v roce 1992 v Barceloně hokej na kolečkových bruslích. (řízený 

rozhovor s J. Hrdinou)   

Tabulka č. 2 ukazuje seznam těch ukázkových sportů, které  se staly sporty 

olympijskými.  

Tabulka č. 2 Ukázkové sporty 

Ukázkový sport Rok, místo OH 

Basketbal  1904, Saint Louis 

Baseball 
1912, Stockholm; 1936, Berlín; 1956, Melbourne; 1964, Tokio; 

1984, Los Angeles; 1988, Soul 

Kanoistika 1924, Paříž 

Lacrosse 1928, Amsterodam; 1932, Los Angeles; 1948, Londýn 

Jeu de paume 1928, Amsterodam 

Házená 1952, Helsinky 

Tenis  1968, Mexiko; 1984, Los Angeles 

Badminton 1972, Mnichov; 1988, Soul 

Taekwondo  1992, Barcelona 
Tabulka graficky vytvořena autorkou na základě uvedených zdrojů v seznamu použitých informačních zdrojů. 

3.6.5 Umělecké soutěže na olympijských hrách  

Zařazení uměleckých soutěží do programu olympijských her představovalo snahu 

o spojení sportu s uměním dle původních antických tradic. Umělecké soutěže byly na návrh 

Pierra de Coubertina zařazeny na program OH rozhodnutím IV. olympijského kongresu 

v Paříži roku 1906. První zúčastnění se dočkali svého ocenění na V. OH ve Stockholmu 

roku 1912, poslední na XIV. OH v Londýně roku 1948. Mezinárodní olympijský výbor 

rozhodl na svém 44. zasedání v Kodani roku 1952 vyřadit umělecké soutěže z programu OH 

zvláště proto, že většina tvůrců uměleckých děl byla profesionály. MOV roku 1954 rozhodl 

vystřídat umělecké soutěže uměleckými výstavami, které se od roku 1969 provádějí jako 

přehlídky národního umění pořadatelské země OH. (J. Kössl & F. Kroutil, 1982) 

Tabulka č. 3 Umělecké soutěže na OH 1912 - 1948 

Rok, místo OH Umělecké soutěže 

1912, Stockholm Architektura – urbanistické návrhy, Sochařství, Malířství, Literatura, Hudba  

1920, Antverpy Architektura – urbanistické návrhy, Sochařství, Malířství, Literatura, Hudba 

1924, Paříž Architektura – urbanistické návrhy, Sochařství, Malířství, Literatura, Hudba 

1928, 

Amsterodam 

Architektura – urbanistické návrhy, architektonické návrhy, Sochařství – 

plastiky, reliéfy a medaile, Malířství – obrazy, kresby a akvarely, grafika, 
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Literatura - lyrická díla, dramatická díla, epická díla, Hudba - orchestrální 

skladby 

1932,  

Los Angeles 

Architektura - urbanistické návrhy, architektonické návrhy, Sochařství – 

plastiky, reliéfy a medaile, Malířství – obrazy, kresby a akvarely, grafika, 

Literatura, Hudba 

1936, Berlín 

Architektura - urbanistické návrhy, architektonické návrhy, Sochařství – 

plastiky, reliéfy, plakety, Malířství a grafika – obrazy, kresby a akvarely, užitá 

grafika, Literatura - lyrická díla, epická díla, Hudba – skladby pro zpěv, 

orchestrální skladby 

1948, Londýn 

Architektura - urbanistické návrhy, architektonické návrhy, Sochařství – 

plastiky, reliéfy, medaile a plakety, Malířství a grafika - užitá grafika, oleje 

a akvarely, rytiny a lepty, Literatura - lyrická díla, epická díla, Hudba – skladby 

pro zpěv, instrumentální skladby, orchestrální skladby 

Tabulka graficky vytvořena autorkou na základě uvedených zdrojů v seznamu použitých informačních zdrojů. 

Udělené olympijské medaile za mimořádný sportovní výkon 

V roce 1924 byla udělena zlatá medaile generálovi Charlesu G. Bruceovi za vedení 

expedice na Mount Everest. V roce 1932 byla udělena zlatá medaile Franzi Schmidovi 

a Tonimu Schmidovi za prvovýstup na severní stěnu Matterhornu v roce 1931. V roce 1936 

byla udělena zlatá medaile Hettie Dyhrenfurthovi, Günter Oskarovi Dyhrenfurthovi 

za horolezeckou expedici v Himaláji v letech 1930 – 1934. Poslední zlatou medaili 

za výjimečný sportovní počin v roce 1936 obdržel Hermann Schreiber za přelet Alp 

na větroni. (K. Procházka, 1984) 
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4 Hodnocení sportovního výkonu 

Tato kapitola se zabývá hodnocením sportovního výkonu ve sportech, které byly 

zařazeny do programu XXXI. OH.  

„Sportovní výkon je možné charakterizovat jako projev specializovaných schopností 

a dovedností jedince v činnosti zaměřené na řešení pohybového úkolu, který je vymezen 

pravidly daného sportovního odvětví nebo disciplíny.“ (J. Hájek, 2012, str. 38) Sportovní 

výkon je konečný projev vnitřních předpokladů sportovce, který má vliv na další vnější 

faktory. (http://is.muni.cz/elportal/estud/fsps/ps07/teortren/pdf/2._Sportovni_vykon.pdf, 

[1. 2. 2017]). 

V mnoha sportech je sportovní výkon hodnocen zcela objektivně (měření času, 

vzdálenosti, …). U subjektivně hodnocených sportů určují výkon sportovce rozhodčí.  

4.1.1 Rozdělení olympijských sportů dle hodnocení sportovního výkonu 

Rozdělení olympijských sportů bylo v této kapitole provedeno do 5 skupin 

dle hodnocení sportovního výkonu. Ten byl identifikován na základě pravidel jednotlivých 

sportů, které ve své publikaci uvádí R. Stubbs (2009). Kritériem rozdělení do skupin byl 

zvolen vnější faktor, jenž rozhoduje o výkonu jednotlivce či týmu.  

Sportovní výkon hodnocen fyzikálními veličinami 

V níže uvedených sportech se sportovní výkon hodnotí na základě měření fyzikálních 

veličin. Sportovci zde usilují o maximální uplatnění výkonových předpokladů. (V. Gajda 

& I. Fojtík, 2008) 

Do této kategorie patří olympijské sporty: 

1) Atletika 

2) Bikros  

3) Dálkové plavání 

4) Dráhová cyklistika 

5) Horská kola  

6) Jachting 

7) Plavání 

8) Rychlostní kanoistika 

http://is.muni.cz/elportal/estud/fsps/ps07/teortren/pdf/2._Sportovni_vykon.pdf
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9) Silniční cyklistika 

10) Triatlon 

11) Veslování 

12) Vodní slalom 

13) Vzpírání 

Sportovní výkon hodnocen dosaženými body na úkor soupeře 

Druhou skupinou jsou sporty, ve kterých se úspěchu dosahuje dřívějším získáním 

potřebných bodů pro vítězství, nebo dosažením vyššího počtu bodů během zadaného času 

hrací doby. Body se získávají na úkor přímého soupeře.  

Do této kategorie patří olympijské sporty: 

1) Badminton 

2) Basketbal 

3) Box 

4) Fotbal 

5) Házená 

6) Judo 

7) Plážový volejbal  

8) Pozemní hokej 

9) Rugby 

10) Stolní tenis 

11) Šerm 

12) Taekwondo  

13) Tenis 

14) Vodní pólo 

15) Volejbal 

16) Zápas  
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Sportovní výkon hodnocen známkami a body od rozhodčích 

V těchto sportech hodnotí sportovní výkon rozhodčí, kteří udělují známky podle svých 

kritérií, jež jsou uvedena v pravidlech. 

Do této kategorie patří olympijské sporty: 

1) Moderní gymnastika 

2) Skoky do vody 

3) Skoky na trampolíně 

4) Sportovní gymnastika 

5) Synchronizované plavání 

Sportovní výkon hodnocen body a časem  

Další skupinou jsou sporty, jejichž hodnocení se skládá z bodové a časové části. 

Do této skupiny patří sporty jezdectví. Rozhodčí udělují trestné body například za špatné 

provedení předepsané úlohy, neposlušnost koně nebo překročení časového limitu. V případě 

rovnosti trestných bodů rozhoduje čas. 

Do této kategorie patří olympijské sporty: 

1) Drezúra  

2) Parkur 

3) Všestrannost 

Sportovní výkon hodnocen počtem získaných bodů 

Do poslední skupiny patří sporty, ve kterých sportovci vykonávají sportovní výkon 

nezávisle na soupeřích. Dosaženému výkonu je určeno příslušné množství bodů. Dle 

pravidel níže zmíněných sportů jsou tyto dosažené body dále vyhodnocovány. 

Do této kategorie patří olympijské sporty: 

1) Golf  

2) Lukostřelba 

3) Moderní pětiboj 

4) Sportovní střelba  
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5 Hypotéza 

„Existují skupiny sportů, které měly stejný systém kvalifikace na Olympijské hry 2016.“ 
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6 Metody a postup práce 

Pro zpracování kvalifikačních systémů jednotlivých sportů, které byly zařazené 

do programu XXXI. olympijských her v roce 2016, byla zvolena metoda analýzy dokumentů 

vydaných příslušnými mezinárodními sportovními federacemi daného sportu 

z cizojazyčných zdrojů. Celkem bylo analyzováno 41 systémů kvalifikací, což přineslo 

velmi bohatý srovnávací materiál. 

Postup práce byl následovný: 

1) vymezení základního souboru textů 

Většina sportů nezveřejnila dokumenty týkající se kvalifikací na OH 2016. Všechny 

dokumenty kvalifikačních kritérií jsem získala od pana Martina Doktora, sportovního 

ředitele Českého olympijského výboru, se kterým probíhala spolupráce po celou dobu psaní 

této práce. 

2) překlad souboru textů 

Všechna kvalifikační kritéria vydávaly mezinárodní sportovní federace příslušného sportu, 

proto byly psány v anglickém jazyce. Pro další postup práce byl nutný překlad těchto textů. 

3) stanovení analytických kategorií 

Pro zpracování výsledkové části bylo nutné dodržet stejnou strukturu psaní jednotlivých 

sportů, proto byly předem stanovené kategorie důležité pro všechny sporty. Tyto kategorie 

se týkaly: věkového limitu stanového pro sportovce na OH 2016, disciplín daného sportu 

zařazených do programu OH 2016, počtu míst pro sportovce v daném sportu na OH 2016, 

maximálního počtu sportovců, kteří mohli v daném sportu reprezentovat svůj NOV, typu 

přiřazení kvalifikačního místa, kvalifikačního systému sportu a přerozdělování nevyužitých 

míst.  

4) interpretace zjištěných poznatků 

Zjištěné poznatky o systému kvalifikačních kritérií se vyhodnocovaly a prezentovaly. 

(P. Gavora, 2010) 

Jelikož během psaní kvalifikačních systémů jednotlivých sportů vyvstaly 

problematické otázky, na které jsem neznala odpověď, nebo daná informace u sportu 

chyběla, další metodou, jež byla zvolena pro dokončení práce, byla metoda řízeného 

rozhovoru. Tato metoda se řadí do kvantitativně orientovaného výzkumu. Důležité bylo 

navození raportu a oslovení správných lidí. (P. Gavora, 2010) Oslovení lidé byli zástupci 
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z českých svazů příslušných sportů a manažer olympijské přípravy Jan Hrdina. Všechny 

otázky byly otevřené a týkaly se stanovení věkového limitu u sportů, u kterých nebyly 

požadovány MSF v kvalifikačních kritériích, nejasných sportovních termínů 

a kvalifikačních systémů.  
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7 Výsledková část 

Výsledková část popisuje kvalifikační systémy všech sportů, které byly zařazeny 

do programu XXXI. olympijských her v roce 2016, jak je uvedeno v kapitole 3.6.3. 

Olympijské sporty jsou pojednávány v této struktuře: 

1) od kdy je sport řazen do programu OH, 

2) věkový limit sportovců na OH 2016, 

3) disciplíny sportu na OH 2016, 

4) způsobilost sportovců účastnit se OH 2016, 

5) počet míst pro sportovce daného sportu na OH 2016, 

6) kolik sportovců mohlo být na OH 2016 vysláno z jednoho Národního olympijského 

výboru, 

7) typ přiřazení kvalifikačního místa,  

8) kvalifikační systém daného sportu, 

9) náhradní a rezervní sportovci, 

10) místa na OH 2016 pro pořadatelskou zemi, 

11) místa na OH 2016 od Tripartitní komise, 

12) přerozdělování nevyužitých míst. 

Struktura jednotlivých sportů nezahrnuje vždy všechny výše zmíněné body. Například 

náhradní a rezervní sportovci nebyli součástí výpravy některých sportů. Totéž platí 

i o místech na OH 2016 od Tripartitní komise, které také nebyly součástí kvalifikačního 

systému některých olympijských sportů. 
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7.1 Atletika 

Tento sport je do programu OH řazen již od počátku novodobých OH roku 1896.  

Všichni atleti, kteří se chtěli zúčastnit OH 2016, museli v roce 2016 dosáhnout 

minimálního věku 16 let. Atleti mladší 16 let nemohli startovat v disciplínách: sedmiboj, 

desetiboj a běh na 10 000 m. Atleti mladší 18 let nemohli soutěžit v maratonu a v chůzi 

na 50 km. 

Tabulka č. 4 Disciplíny atletiky na OH 2016 

Muži 

24 disciplín: 

běh na 100 m, běh na 200 m, běh na 400 m, běh na 800 m, běh na 1 500 m, 

běh na 5 000 m, běh na 10 000 m, maraton, 110 m překážek, 400 m překážek, 

3 000 m překážek, štafeta 4 × 100 m, štafeta 4 × 400 m, 20 km chůze, 50 km chůze, 

skok do výšky, skok o tyči, skok do dálky, trojskok, vrh koulí, hod diskem, 

hod oštěpem, hod kladivem, desetiboj 

Ženy 

23 disciplín: 

běh na 100 m, běh na 200 m, běh na 400 m, běh na 800 m, běh na 1 500 m, 

běh na 5 000 m, běh na 10 000 m, maraton, 100 m překážek, 400 m překážek, 

3 000 m překážek, štafeta 4 × 100 m, štafeta 4 × 400 m, 20 km chůze, 

skok do výšky, skok o tyči, skok do dálky, trojskok, vrh koulí, hod diskem, 

hod oštěpem, hod kladivem, sedmiboj 
Tabulka graficky vytvořena autorkou na základě uvedených zdrojů v seznamu použitých informačních zdrojů. 

Tabulka č. 5 Počet míst pro sportovce atletiky na OH 2016 

 
Maximální počet 

kvalifikujících se 

Univerzální místa 

(nekvalifikovaní 

atleti) 

Maximální počet 

pozvánek od 

Tripartitní komise 

Celkem 

sportovců 

Muži / Ženy Maximálně 2005 míst pro atlety 
International Association of Athletics Federations, 2016 

Tabulka č. 6 Rozdělení počtu míst v jednotlivých atletických disciplínách na OH 2016 

Disciplíny Celkem sportovců v každé disciplíně 

běh na 100 m, běh na 200 m 56 

běh na 400 m, běh na 800 m 48 

běh na 1 500 m, 3 000 m překážek 45 

100 m / 110 m překážek,  

400 m překážek 
40 

technické disciplíny, víceboje 32 

běh na 5 000 m,  

běh na 10 000 m,  

maraton, chůze 

Přihlášky pro sportovce byly administrativně 

založeny pouze na vstupních standardech – 

ne na umístění v žebříčcích, tudíž se nedalo 

předem určit, kolik sportovců se kvalifikuje přes 

vstupní standardy. 
International Association of Athletics Federations, 2016 
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Každý NOV mohli na OH 2016 reprezentovat 3 muži a 3 ženy v individuálních 

disciplínách a 1 mužská a 1 ženská štafeta o maximálním počtu 6 atletů v týmu. V každé 

individuální disciplíně mohl mít NOV svého náhradního sportovce, pokud tento atlet dosáhl 

vstupní úrovně a pokud měl NOV v dané disciplíně maximální zastoupení, to znamená 

3 sportovce. Pokud se z 1 NOV kvalifikovali na OH 2016 více než 3 sportovci, sám NOV 

si rozhodl, kteří sportovci pojedou na OH 2016. 

Místo na OH 2016 bylo v individuálních disciplínách administrativně přiděleno 

jmenovitě sportovcům. 

Kvalifikační systém atletiky v individuálních disciplínách pro muže a ženy 

Atleti se mohli do Ria kvalifikovat jedním ze dvou způsobů: 

- splnit kvalifikační limit v určeném kvalifikačním období pro svou disciplínu, 

- IAAF pozval do Ria nejlepší atlety na konci kvalifikačního období k obsazení 

zbývajících míst dle „IAAF World Ranking Lists for Olympic Games Qualification“, 

při dodržení maximálního počtu míst pro 1 NOV. IAAF tento seznam zveřejnila 

12. 7. 2016. Tento bod se nevztahoval na kvalifikaci v disciplínách: běh na 5 000 m, 

běh na 10 000 m, maraton, chůze na 20 km a chůze na 50 km, kde sportovci museli 

dosáhnout vstupní úrovně v rámci kvalifikačního období. 

Sportovci se v průběhu kvalifikačního období mohli na OH 2016 kvalifikovat na všech 

soutěžích pořádaných nebo povolených IAAF, atletických asociací nebo národních federací 

v souladu s pravidly IAAF. Pro disciplíny běh na 10 000 m, maraton, chůze na 20 km, chůze 

na 50 km a víceboje se  atleti mohli kvalifikovat v období od 1. 1. 2015 do 11. 7. 2016, 

do ostatních disciplín v období od 1. 5. 2015 do 11.  7.  2016. 

U prvních 20 běžců a běžkyň maratonu IAAF World Championships v Pekingu v roce 

2015 a 10 nejlepších závodníků v maratonu IAAF Gold v roce 2015 a 2016 byla tato 

umístění považována za dosažení vstupních standardů pro účast na OH 2016. 
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Kvalifikační systém atletiky ve štafetových disciplínách pro muže a ženy 

Do každé ze čtyř štafetových disciplín se mohlo kvalifikovat maximálně 16 týmů. 

Tabulka č. 7 Kvalifikační systém atletiky pro muže a ženy – štafetové závody 

Počet 

míst 
Typ soutěže 

64 

týmů 

IAAF World Relays, May 2015 
- prvních 8 štafetových týmů si automaticky vybojovalo místo na OH 2016 

IAAF World Ranking List of 12 July 2016 
- zbývajících 8 míst v každé štafetové disciplíně bylo rozděleno na základě IAAF Světového 

žebříčku ze dne 12. 7. 2016 na základě součtu 2 nejrychlejších časů dosažených národními týmy 

v kvalifikačním období 

- týmy musely zaznamenat 2 nejrychlejší časy během stanovené lhůty od 1. 1. 2015 do 11. 7. 2016 

International Association of Athletics Federations, 2016 

NOV, ze kterého se nekvalifikoval žádný atlet ani štafeta, bylo dovoleno zúčastnit 

se OH 2016 jeho nejlepšímu atletovi v 1 disciplíně s výjimkou vícebojů, běhu na 10 000 m 

a 3 000 m překážek. Tento systém se praktikoval i tehdy, pokud NOV měl například 

kvalifikované sportovce v mužských disciplínách, ale neměl žádnou ženskou 

reprezentantku, v tomto případě dostala místo 1 nejlepší atletka z NOV. Těmto přiděleným 

místům se říká „univerzální místa“. 

Po skončení kvalifikačního období musela IAAF posoudit počet sportovců, kteří 

dosáhli vstupní úrovně, a schválit nekvalifikované sportovce za účelem dosažení 

optimálního počtu sportovců pro danou disciplínu. IAAF poté určila sportovce, kteří byli 

pozváni přes IAAF Světový žebříček, kromě sportovců soutěžících v disciplínách: běh 

na 5 000 m, běh na 10 000 m, maraton a chůze. 

Přerozdělování nevyužitých míst 

Pokud NOV odmítl účast některého svého sportovce na OH 2016, volné místo připadlo 

dalšímu nejlépe umístěnému atletovi ze stejné disciplíny v IAAF světovém žebříčku ze dne 

12. 7. 2016, s respektováním maximálního počtu sportovců z 1 NOV v dané disciplíně. 

Pokud NOV odmítl účast své štafety v některé disciplíně, volné místo připadlo další 

nejlépe umístěné štafetě v soutěži, ze které se štafeta na OH 2016 kvalifikovala. 
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Rezervní a náhradní sportovci 

Rezervní sportovci byli považováni za konkurenční sportovce a byli zapsáni svými 

NOV v konkrétní disciplíně, ve které se kvalifikovali. Byli vybráni tak, aby mohli nahradit 

jiného kvalifikovaného sportovce ze svého NOV v jiné atletické disciplíně do doby 

konečného potvrzení seznamu pro tuto disciplínu, za předpokladu dosažené vstupní úrovně 

sportovce a respektování míst pro NOV. 

Pokud se za 1 NOV do atletické disciplíny kvalifikovali 3 sportovci, NOV měl nárok 

s sebou do Ria přivézt 1 náhradního sportovce pro tuto disciplínu. Tito sportovci nebyli 

zahrnuti do celkového počtu míst sportovců atletiky na OH 2016. 

Vstupní standardy 

Vstupní standardy a příslušná kritéria byly stanoveny Radou IAAF v Pekingu v dubnu 

2015. (International Association of Athletics Federations, 2016) 

Tabulka č. 8 Vstupní standardy na OH 2016 pro muže a ženy v atletických disciplínách 

Muži Disciplína Ženy 

10,16 s běh na 100 m 11,32 s 

20,50 s  běh na 200 m 23,20 s 

45,40 s běh na 400 m 52,00 s  

1:45,80 min běh na 800 m 2:01,00 min 

3:36,00 min běh na 1 500 m 4:06,00 min 

13:25,00 min běh na 5 000 m 15:20,00 min 

28:00,00 min běh na 10 000 m 32:15,00 min 

13,47 s 110 / 100 m překážek 13,00 s 

49,40 s  400 m překážek 56,20 s  

8:28,00 min 3 000 m překážek 9:45,00 min 

229 cm skok do výšky 194 cm 

570 cm skok o tyči 450 cm 

815 cm skok do dálky 670 cm 

16,90 m trojskok 14,20 m 

20,50 m vrh koulí 17,80 m 

66,00 m hod diskem 61,00 m 

78,00 m hod kladivem 71,00 m 

83,00 m hod oštěpem 62,00 m 

8100 bodů desetiboj / sedmiboj 6200 bodů 

1:24:00 hod chůze na 20 km 1:35:00 hod 

4:03:00 hod chůze na 50 km  

2:17:00 hod maraton 2:42:00 hod 
International Association of Athletics Federations, 2016 
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7.2 Badminton 

Badminton se dočkal své olympijské premiéry v roce 1992. 

BWF nezveřejnila ve svých kvalifikačních kritériích na OH 2016 požadovaný věk 

sportovců. Dle Hany Procházkové z Českého badmintonového svazu BWF neurčila věkový 

limit pro sportovce badmintonu na OH 2016.  

Tabulka č. 9 Disciplíny badmintonu na OH 2016 

Muži 2 disciplíny: 

dvouhra muži, čtyřhra muži 

Ženy 2 disciplíny: 

dvouhra ženy, čtyřhra ženy 

Mix  1 disciplína: 

smíšená čtyřhra 
Tabulka graficky vytvořena autorkou na základě uvedených zdrojů v seznamu použitých informačních zdrojů. 

Způsobilost sportovců účastnit se OH 2016 byla dána tím, že všichni sportovci museli 

odehrát minimálně 3 turnaje schválené BWF během olympijského kvalifikačního období, 

jejichž výsledky se započítávaly do světového žebříčku, a museli být zapsaní ve světovém 

žebříčku ze dne 5. 5. 2016. 

Tabulka č. 10 Počet míst pro sportovce badmintonu na OH 2016 

 
Maximální počet 

kvalifikujících se 

Maximální počet 

z pořádající země 

Maximální počet 

pozvánek od 

Tripartitní komise 

Celkem 

sportovců 

Muži 82 1 3 86 

Ženy  82 1 3 86 

Celkem  164 2 6 172 
Badminton World Federation, 2016 

Z jednoho NOV se mohlo OH 2016 účastnit 8 mužů a 8 žen, mělo to však svá pravidla 

uvedena v tabulce č. 11. 

Tabulka č. 11 Počet míst pro jednotlivé NOV v konkrétních disciplínách 

 
Světový žebříček z 5. 5. 2016 

Maximum míst 

v disciplíně 

Dvouhra 
Pokud se sportovec v žebříčku umístil na 1. – 16. místě 2 místa (2 sportovci) 

Pokud se 1 sportovec zařadil do světového žebříčku 1 místo (1 sportovec) 

Čtyřhra  
Pokud se dvojice v žebříčku umístila na 1. – 8. místě 2 místa (4 sportovci) 

Pokud se 1 dvojice zařadila do světového žebříčku 1 místo (2 sportovci) 
Badminton World Federation, 2016 
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Tabulka č. 12 Počet míst pro sportovce badmintonu na OH v jednotlivých disciplínách 

Disciplína Počet míst pro sportovce na OH 2016* 

Muži dvouhra 38 

Ženy dvouhra 38 

Muži čtyřhra 32 (16 dvojic) 

Ženy čtyřhra 32 (16 dvojic) 

Smíšená čtyřhra 32 (16 dvojic) 

Celkem 172 
Badminton World Federation, 2016 

* před přerozdělením míst pro sportovce, v případě, že by se kvalifikovaní hráči účastnili dvouhry i čtyřhry 

Místo na OH 2016 bylo administrativně přiděleno jmenovitě sportovcům. 

Kvalifikační místa muži / ženy / mix 

Světový žebříček ze dne 5. 5. 2016 byl použit při přidělování míst na OH 2016 

ve všech disciplínách badmintonu. Každý žebříček vycházel z výsledků dosažených 

v období od 4. 5. 2015 do 1. 5. 2016. Účast na následujících turnajích se započítávala 

do příslušného světového žebříčku během kvalifikačního období: Thomas & Uber Cup, 

Sudirman Cup, World Championships, Superseries, Grand Prix Gold, Grand Prix, 

International Challenge, International Series, Future Series, Continental Championships 

a jakákoliv jiná mezinárodní akce, která byla schválena BWF. 

BWF přidělovala místa do Ria dle následujících priorit: 

1. Přidělení míst pořádající zemi ve dvouhře dle světového žebříčku. 

2. Přidělení ve dvouhře od Tripartitní komise. 

3. Přidělení kontinentálních míst. 

4. Přidělení kvalifikačních míst. 

Tabulka č. 13 Kvalifikační systém badmintonu pro muže a ženy ve dvouhře 

Počet míst 

pro muže / 

ženy 

Typ soutěže 

34 / 34 

- BWF světový žebříček ze dne 5. 5. 2016 byl použit k přidělení individuálních míst 

pro nejlépe umístěných 34 mužů a 34 žen 

- musel se dodržet maximální počet sportovců z 1 NOV v disciplíně 

- mezi 34 místy byla zahrnuta i místa kontinentální reprezentace 

- v mužské i ženské dvouhře se musel vyskytnout alespoň 1 hráč z každé z pěti BWF 

kontinentálních konfederací, tj. kontinentální reprezentační místa 

- pokud pro určitou kontinentální konfederaci nebyl kvalifikovaný sportovec dle světového 

žebříčku, nejlépe umístěný sportovec z kontinentu v BWF světovém žebříčku musel 

obdržet místo do Ria  
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- kontinentální reprezentační místa ve dvouhrách určovala Tripartitní komise 

- sportovci z pořádající země nesměli být považováni za splnění minimálního 

kontinentálního zastoupení 

- žádný NOV nemohl mít kvalifikované sportovce ve 2 disciplínách prostřednictvím 

kontinentálních reprezentačních míst, pokud tomu tak bylo, sám NOV si vybral sportovce, 

který jel do Ria, volné místo se přerozdělilo dalšímu způsobilému sportovci, volba NOV 

se považovala za konečnou 

- pokud se sportovec kvalifikoval a byl vybrán do více než 1 disciplíny, pak volné místo 

bylo přiděleno dalšímu nejlépe umístěnému sportovci ve dvouhře ve světovém žebříčku 

ze dne 5. 5. 2016 

Badminton World Federation, 2016 

Tabulka č. 14 Kvalifikační systém badmintonu pro muže a ženy ve čtyřhře a smíšené 

čtyřhře 

Počet míst Typ soutěže 

48  

Muži: 16 dvojic 

(32 sportovců) 

Ženy: 16 dvojic 

(32 sportovkyň) 

Smíšená čtyřhra: 

16 dvojic 

(32 sportovců) 

- BWF světový žebříček ze dne 5. 5. 2016 byl použit k přidělení 48 míst ve čtyřhře 

pro 16 nejlépe umístěných dvojic v každé disciplíně čtyřhry  

- musel se dodržet maximální počet sportovců z 1 NOV v disciplíně 

- mezi 48 místy byly zahrnuty i místa kontinentální reprezentace 

- v každé disciplíně čtyřhry musela existovat alespoň 1 dvojice z každé z pěti BWF 

kontinentálních konfederací, tj. kontinentální reprezentační místa 

- pokud pro určitou kontinentální konfederaci nebyla kvalifikovaná žádná dvojice 

dle světového žebříčku, nejlépe umístěná dvojice z kontinentu v BWF světovém 

žebříčku musela obdržet místo do Ria za předpokladu, že dvojice byla zařazena 

v top 50 v BWF světovém žebříčku 

- žádný NOV nemohl mít kvalifikované páry ve 2 disciplínách prostřednictvím 

kontinentálních reprezentačních míst, pokud tomu tak bylo, sám NOV si vybral pár, 

který jel do Ria, volné místo se přerozdělilo dalšímu způsobilému páru, volba NOV 

se považovala za konečnou 

- pokud se sportovec kvalifikoval a byl vybrán do více než 1 disciplíny, pak volné 

místo bylo přiděleno dalšímu nejlépe umístěnému sportovci ve dvouhře ve světovém 

žebříčku ze dne 5. 5. 2016 

Badminton World Federation, 2016 

Místa na OH 2016 pro pořadatelskou zemi 

Pořadatelská země měla nárok na 1 místo v mužské dvouhře a 1 místo v ženské 

dvouhře, pokud se sportovci z Brazílie nekvalifikovali přes výše uvedená kritéria. 

Kvalifikace do čtyřhry prostřednictvím světového žebříčku ze dne 5. 5. 2016 v rámci 

kvalifikačních míst nebránila Brazílii k použití 2 míst pořadatelské zemi z dvouhry. Pokud 

se žádný badmintonista z Brazílie nedostal do světového žebříčku, příslušný NOV si sám 

vybral sportovce, kteří se mohli zúčastnit OH 2016, a to nejpozději do 11. 5. 2016. 

Přerozdělování nevyužitých míst 

Přerozdělení nevyužitých míst na OH 2016 probíhalo na základě umístění sportovců 

ve světovém žebříčku ze dne 5. 5. 2016, kteří nebyli doposud do Ria kvalifikováni. 
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O přerozdělení míst rozhodovala BWF. Tento postup se uplatňoval i tehdy, pokud pořádající 

země nevyužila některé své místo na OH 2016 nebo pokud Tripartitní komise nebyla 

schopna vyčlenit pozvánky pro sportovce badmintonu. (Badminton World Federation, 2016) 

 

7.3 Basketbal 

Svou premiéru si basketbal na OH odbyl v roce 1936 v Berlíně. Basketbalistky 

se na OH poprvé utkaly v roce 1976. 

FIBA nezveřejnila ve svých kvalifikačních kritériích na OH 2016 požadovaný věk 

sportovců. Dle Ing. Miloše Pražáka, prvního místopředsedy České basketbalové federace, 

FIBA neurčila žádná věková omezení ohledně účasti sportovců na OH 2016.  

Tabulka č. 15 Disciplíny basketbalu na OH 2016 

Muži 1 disciplína: 

muži (12 týmů) 

Ženy 1 disciplína: 

ženy (12 týmů) 
Tabulka graficky vytvořena autorkou na základě uvedených zdrojů v seznamu použitých informačních zdrojů. 

Tabulka č. 16 Počet míst pro sportovce basketbalu na OH 2016 

 
Maximální počet 

kvalifikujících se 

Maximální počet 

z pořádající země 

Maximální počet 

pozvánek od 

Tripartitní komise 

Celkem 

sportovců 

Muži 132 (11 týmů) 12 (1 tým) - 144 (12 týmů) 

Ženy  132 (11 týmů) 12 (1 tým) - 144 (12 týmů) 

Celkem  264 (22 týmů) 24 (2 týmy) - 288 (24 týmů) 
International Basketball Federation, 2016 

Každý NOV mohl v Riu reprezentovat 1 mužský (12 sportovců) a 1 ženský tým 

(12 sportovkyň).  

Místo na OH 2016 bylo administrativně přiděleno jednotlivým NOV.  
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Tabulka č. 17 Kvalifikační systém basketbalu 

Počet míst 

pro muže / 

ženy 

Typ soutěže muži Typ soutěže ženy 

1 / 1 
2014 FIBA Basketball World 

Cup – Champion USA 

2014 FIBA World Championship 

for Women – Champion USA 

1 / 1 
AfroBasket 2015 – Champion AfroBasket Women 2015 – 

Champion 

2 / 1 
2015 FIBA America 

Championship – Finalists 

2015 FIBA America 

Championship for Women – 

Champion 

1 / 1 
2015 FIBA Asia Championship – 

Champion 

2015 FIBA Asia Championship for 

Women – Champion 

2 / 1 
EuroBasket 2015 – Finalists EuroBasket Women 2015 – 

Champion 

1 / 1 
2015 FIBA Oceania 

Championship – Champion 

2015 FIBA Oceania Championship 

for Women – Champion 

3 / 5 

2016 FIBA Olympic Qualifying 

Tournament 

2016 FIBA Olympic Qualifying 

Tournament for Women 
- na FIBA Olympic Qualifying Tournament dostalo pozvánku 12 nejlepších mužských 

i ženských týmů dle umístění na kontinentálních mistrovstvích v roce 2015 

- 2 místa byla vyhrazena pro nejlepší týmy z Afriky a z Asie, 3 místa pro týmy z Ameriky, 

4 místa pro týmy z Evropy a 1 místo pro nejlepší tým z Oceánie 

1 tým z pořádající země tým z pořádající země 
International Basketball Federation, 2016 

Přerozdělování nevyužitých míst 

Pokud některý NOV nebo pořadatelská země nevyužily své místo na OH 2016, FIBA 

toto místo přidělila dalšímu nejlépe umístěnému týmu dle pořadí v FIBA Olympic 

Qualifying Tournament 2016. (International Basketball Federation, 2016) 
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7.4 Bikros (BMX) 

Nejnovější cyklistický sport se do programu OH zařadil v roce 2008.  

Všichni sportovci, kteří se chtěli účastnit OH 2016, museli v roce 2016 dosáhnout 

minimálního věku 18 let. 

Tabulka č. 18 Disciplíny bikrosu na OH 2016 

Muži 1 disciplína: 

muži bikros 

Ženy 1 disciplína: 

ženy bikros 
Tabulka graficky vytvořena autorkou na základě uvedených zdrojů v seznamu použitých informačních zdrojů. 

Způsobilost startovat v Riu byla dána tím, že sportovec musel být držitelem platného 

průkazu vydaného národní cyklistickou federací a mít minimálně 10 bodů v UCI 

individuálním žebříčku BMX ke dni 31. 5. 2016. 

Tabulka č. 19 Počet míst pro sportovce bikrosu na OH 2016 

 
Maximální počet 

kvalifikujících se 

Maximální počet 

z pořádající země 

Maximální počet 

pozvánek od 

Tripartitní komise 

Celkem 

sportovců 

Muži 31 1 - 32 

Ženy  15 1 - 16 

Celkem  46 2 - 48 
Union Cycliste Internationale, 2016 

Za jeden NOV mohli na OH 2016 startovat maximálně 3 muži a 2 ženy. 

Místo na OH 2016 bylo administrativně přiděleno NOV. 

Tabulka č. 20 Kvalifikační systém BMX pro muže a ženy 

Počet míst 

muži / 

ženy 

Typ soutěže 

31/ 15 

UCI Olympic Qualification Ranking of 31 May 2016  

Žebříček národů mužů / žen 
Počet kvalifikujících 

se z 1 NOV mužů / žen 

Celkem 

sportovců / 

sportovkyň 

NOV umístěné na 1. – 4. místě / 

NOV na 1. – 3. místě 
3 / 2 12 / 6 

NOV umístěné na 5. – 7. místě / 

NOV na 4. – 7. místě 
2 / 1 6 / 4 

NOV umístěné na 8. – 13. místě 1 / 0 6 / 0 

Mezisoučet  24 / 10 
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- kvalifikace jednotlivých NOV na OH 2016 dle UCI Olympic Qualification Ranking of 31 

May 2016 se vypočítala jako součet UCI bodů tří nejlepších jezdců (Muži elite / Muži junior) 

/ tří nejlepších jezdkyň (Ženy elite / Ženy junior) z každého NOV 

- body se sbíraly od 31. 5. 2014 do 30. 5. 2016 na těchto soutěžích: World Championships 

Race, Supercross World Cup Race events, Continental Championships, International 

competition Class 1 a National Championships 

UCI Elite Individual BMX Ranking of 31 May 2016  
- pouze NOV, které nebyly kvalifikovány prostřednictvím UCI Olympic Qualification 

Ranking, se mohly kvalifikovat přes žebříček UCI Elite Individual BMX Ranking 

- 4 nejlepší sportovci / 3 nejlepší sportovkyně v UCI Elite Individual BMX Ranking ze dne 

31. 5. 2016 měli nárok na jedno místo pro svůj NOV, s maximálním počtem 1 sportovec / 

1 sportovkyně z NOV 

Individuální 

žebříček mužů / 

žen 

Počet kvalifikujících se z 1 NOV mužů / 

žen 

Celkem 

sportovců / 

sportovkyň 

4 nejlepší NOV / 

3 nejlepší NOV 
1 / 1 4 / 3 

Mezisoučet  4 / 3 

2016 UCI BMX World Championships Race  
- pouze pro ty NOV, které se nekvalifikovaly přes žebříčky, viz výše 

- 3 nejlepší sportovci / 2 nejlepší sportovkyně v UCI BMX World Championships Race měli 

nárok na jedno místo pro svůj NOV, s maximálním počtem 1 sportovec / 1 sportovkyně 

z NOV 

Mistrovství světa 

výsledky mužů / 

žen 

Počet kvalifikujících se z 1 NOV mužů / 

žen 

Celkem 

sportovců / 

sportovkyň 

3 nejlepší NOV / 

2 nejlepší NOV 
1 / 1 3 / 2 

Mezisoučet  3 / 2 

CELKEM MUŽŮ / ŽEN 31 / 15 
Union Cycliste Internationale, 2016 

Náhradní sportovci 

Každý kvalifikovaný NOV měl nárok na 1 náhradního sportovce v disciplínách BMX. 

Náhradní sportovci nebyli započítáni do celkového počtu sportovců v BMX. Museli 

dodržovat stejná pravidla jako ostatní kvalifikovaní závodníci a být způsobilí k účasti 

na OH 2016, jak je pospáno, viz výše. 

Místa na OH 2016 pro pořadatelskou zemi 

Pořádající zemi se zaručil start pro své 2 sportovce (1 muž a 1 žena) na OH 2016, 

pokud se sportovci nekvalifikovali přes výše uvedené kvalifikační postupy.  
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Přerozdělování nevyužitých míst 

Pokud některý kvalifikovaný NOV nevyužil místo pro své sportovce na OH 2016, 

volné místo přerozdělila Tripartitní komise jako pozvánky od Tripartitní komise. V případě, 

že by Tripartitní komise nebyla schopna přidělit nevyužité kvalifikační místo, místo bylo 

přiděleno dalšímu NOV dle pořadí v UCI Olympic Qualification Ranking. 

Pokud by Brazílie odmítla některé své místo na OH 2016, volné místo bylo přiděleno 

dalšímu NOV dle pořadí v UCI Olympic Qualification Ranking. (Union Cycliste 

Internationale, 2016) 

 

7.5 Box 

Box měl svou premiéru na OH v roce 1904. Na OH 2016 se mohli poprvé kvalifikovat 

i profesionální boxeři dle ustanovení AIBA ze dne 1. 6. 2016.  

Všichni boxeři, kteří se účastnili OH 2016, museli být narozeni v období od 1. 1. 1976 

do 31. 12. 1997. 

Tabulka č. 21 Disciplíny boxu na OH 2016 

Muži 

10 disciplín: 

lehká muší váha (do 49 kg), muší váha (do 52 kg), bantamová váha (do 56 kg), 

lehká váha (do 60 kg), lehká velterová váha (do 64 kg), velterová váha (do 69 kg), 

střední váha (do 75 kg), polotěžká váha (do 81 kg), těžká váha (do 91 kg), 

supertěžká váha (nad 91 kg) 

Ženy 3 disciplíny: 

muší váha (do 51 kg), lehká váha (do 60 kg), střední váha (do 75 kg) 
Tabulka graficky vytvořena autorkou na základě uvedených zdrojů v seznamu použitých informačních zdrojů. 

Tabulka č. 22 Počet míst pro sportovce boxu na OH 2016 

 Maximální počet 

kvalifikujících se 

Maximální počet 

z pořádající země 

Maximální počet 

pozvánek od 

Tripartitní komise 

Celkem 

sportovců 

Muži 240 5 5 250 

Ženy  32 1 3 36 

Celkem  272 6 8 286 
International Boxing Association, 2016 

Za jeden NOV mohlo na OH 2016 startovat maximálně 10 mužů a 3 ženy, v každé 

disciplíně mohl být 1 zástupce.  

Místa na OH 2016 byla administrativně přidělena jmenovitě sportovcům. 
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Tabulka č. 23 Kvalifikační systém boxu pro muže 

Počet míst Typ soutěže 

17  
WSB Individual Ranking from Regular Season 2014/2015  
- žebříček zahrnoval výsledky ze všech WSB soutěží konaných od listopadu 2014 

do března 2015 

20  APB World Ranking from 1st Cycle Competitions in 2015  

23  AIBA World Boxing Championships 

115  

Four AIBA Continental Olympic Qualifying Events  
- první 3 boxeři z každé váhové kategorie z každé kontinentální kvalifikační soutěže, 

s výjimkou pro Ameriku (vysvětleno níže), získali místo na OH 2016 

 - celkový počet míst, která měla být distribuována v každé váhové kategorii (tj, minimálně 

2, maximálně 3) v případě Ameriky bylo známo až po MS, kdy pořadatelská země potvrdila 

kategorie, ve kterých využila svých pět míst na OH 2016 

 - Asie a Oceánie sdílely stejný kontinentální kvalifikační olympijský turnaj 

26  
APB/WSB Olympic Qualifying Event for all remaining APB and WSB 

boxers  

39  Final AOB World Olympic Qualifying Event 
International Boxing Association, 2016 

Tabulka č. 24 Kvalifikační systém boxu pro ženy 

Počet míst Typ soutěže 

12  2016 AIBA Women’s World Boxing Championships 

20  

Four AIBA Women’s Continental Olympic Qualifying Events 
- celkový počet míst, která měla být distribuována v každé váhové kategorii (tj, minimálně 

1, maximálně 2) v případě Ameriky bylo známo až po MS, kdy pořadatelská země potvrdila 

kategorii, ve které využila své místo 

- Asie a Oceánie sdílely stejný kontinentální kvalifikační olympijský turnaj 
International Boxing Association, 2016 

Níže uvedené tabulky (tabulka č. 25 a tabulka č. 26) ukazují celkové rozložení všech 

potencionálních kvalifikačních míst pro boxery v soutěžích WSB, APB, AIBA, AOB, 

APB/WSB. 

Tabulka č. 25 Rozložení počtu kvalifikačních míst v jednotlivých mužských soutěžích 
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Do 49 kg 1 2 2 3 2/3 3 3 3 2 0 / 1 0 22 

Do 52 kg 2 2 2 3 2/3 3 3 3 5 0 / 1 0 26 

Do 56 kg 2 2 3 3 2/3 3 3 3 5 0 / 1 1 28 

Do 60 kg 2 2 3 3 2/3 3 3 3 5 0 / 1 1 28 
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Do 64 kg 2 2 3 3 2/3 3 3 3 5 0 / 1 1 28 

Do 69 kg 2 2 3 3 2/3 3 3 3 5 0 / 1 1 28 

Do 75 kg 2 2 3 3 2/3 3 3 3 5 0 / 1 1 28 

Do 81 kg 2 2 2 3 2/3 3 3 3 5 0 / 1 0 26 

Do 91 kg 1 2 1 3 3 3 3 1 1 0 0 18 

Nad 91 kg 1 2 1 3 3 3 3 1 1 0 0 18 

Max. 17 20 23 30 25 30 30 26 39 5** 5 250 
International Boxing Association, 2016 

* Místa pro Ameriku závisela na využití 5 volných míst pořadatelské země.  

** Pouze 5 míst pro pořádající zemi bylo rozděleno mezi všechny mužské disciplíny. 

Tabulka č. 26 Rozložení počtu kvalifikačních míst v jednotlivých ženských soutěžích 
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Do 51 kg 4 1 1 / 2 2 2 0 / 1 1 12 

Do 60 kg 4 1 1 / 2  2 2 0 / 1 1 12 

Do 75 kg 4 1 1 / 2 2 2 0 / 1 1 12 

Max. 12 3 5 6 6 1** 3 36 
International Boxing Association, 2016 

* Místa pro Ameriku závisela na využití 5 volných míst pořadatelské země.  

** Pouze 1 místo pro pořádající zemi bylo rozděleno mezi všechny ženské disciplíny. 

Místa na OH 2016 pro pořadatelskou zemi  

Šest míst (5 pro muže, 1 pro ženy) bylo vyhrazeno pro pořádající zemi ve všech 

váhových kategoriích kromě mužské těžké váhy (do 91 kg) a super těžké váhy (nad 91 kg).  

Místa na OH 2016 od Tripartitní komise 

Tripartitní komise rozeslala 8 pozvánek do Ria. V mužských disciplínách byly 

pozvánky od Tripartitní komise přiděleny těmto pěti váhovým kategoriím: Bantamová váha 

(do 56 kg), Lehká váha (do 60 kg), Lehká velterová váha (do 64 kg), Velterová váha 

(do 69 kg), Střední váha (do 75 kg). V ženských disciplínách byly pozvánky od Tripartitní 

komise přiděleny všem třem disciplínám. Pokud Tripartitní komise nebyla schopna přidělit 

pozvánky boxerům v některé váhové kategorii, volné místo připadlo sportovci dle umístění 

ve stejné váhové kategorii v Final AOB World Olympic Qualifying Event. 
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Přerozdělování nevyužitých míst 

Nevyužitá místa se přerozdělila dle umístění boxerů v jednotlivých soutěžích typu 

AOB, WSB, APB a APB/WSB v mužských soutěžích nebo AIBA v ženských soutěžích 

s dodržením stejné váhové kategorie. (International Boxing Association, 2016) 

 

7.6 Cyklistika dráhová 

Dráhová cyklistika byla do programu OH řazena od počátku novodobých OH 

od roku 1896.  

Všichni sportovci, kteří se chtěli zúčastnit OH 2016, museli v roce 2016 dosáhnout 

minimálního věku 18 let. 

Tabulka č. 27 Disciplíny dráhové cyklistiky na OH 2016 

Muži 5 disciplín: 

sprint, keirin, omnium, sprint družstev, stíhací závod družstev 

Ženy 5 disciplín: 

sprint, keirin, omnium, sprint družstev, stíhací závod družstev 
Tabulka graficky vytvořena autorkou na základě uvedených zdrojů v seznamu použitých informačních zdrojů. 

Způsobilost startovat v Riu byla dána tím, že sportovec musel být držitelem platného 

průkazu vydaného národní cyklistickou federací a mít minimálně 10 bodů v UCI 

olympijském žebříčku dráhové cyklistiky z let 2014 – 2016. 

Tabulka č. 28 Počet míst pro sportovce dráhové cyklistiky na OH 2016 

 
Maximální počet 

kvalifikujících se 

Maximální počet 

z pořádající země 

Maximální počet 

pozvánek od 

Tripartitní komise 

Celkem 

sportovců 

Muži 99 0 - 99 

Ženy  90 0 - 90 

Celkem  189 0 - 189 
Union Cycliste Internationale, 2016 
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Tabulka č. 29 Počet míst pro jeden NOV v dráhové cyklistice v jednotlivých disciplínách 

 Počet míst pro 

jeden NOV 
Počet míst pro sportovce v jednotlivých disciplínách 

Muži 8* 

Maximálně 2 cyklisté v individuálním sprintu a keirin  

Maximálně 1 cyklista v omnium 

Maximálně 1 tým 4 cyklistů ve stíhacím závodu družstev  

Maximálně 1 tým 3 cyklistů ve sprintu družstev  

Ženy 7* 

Maximálně 2 cyklistky v individuálním sprintu a keirin  

Maximálně 1 cyklistka v omnium 

Maximálně 1 tým 4 cyklistek ve stíhacím závodu družstev 

Maximálně 1 tým 2 cyklistek ve sprintu družstev 

Celkem  15* 
Union Cycliste Internationale, 2016 

* Maximálně o 1 pánské a 1 dámské místo mohlo být navýšeno každému NOV díky přidání jednoho sportovce 

z jiných cyklistických disciplín (horská kola, silniční cyklistika nebo BMX), pokud cyklista splňoval podmínky 

způsobilosti startovat na OH 2016. Celkový počet míst pro NOV proto mohl dosáhnout 17, s maximálně 9 muži 

a 8 ženami. 

Každý soutěžící, který se kvalifikoval na OH 2016 v některé cyklistické disciplíně 

BMX, horských kol nebo silniční cyklistiky a byl zapsán svým NOV k účasti v Riu, měl 

právo účastnit se i závodu v dráhové cyklistice za předpokladu, že NOV měl kvalifikované 

místo v příslušné disciplíně a že nebyl překročen počet sportovců z 1 NOV v příslušné 

disciplíně. 

Místo na OH 2016 bylo administrativně přiděleno NOV. 

Tabulka č. 30 Kvalifikační systém dráhové cyklistiky pro muže a ženy 

Počet míst 

pro muže / 

ženy 

Typ soutěže 

99 / 90 

UCI Olympic Track Ranking 2014 – 2016 
- UCI Olympic Track Ranking 2014 – 2016 zahrnoval výsledky nejlepších cyklistů z každého 

NOV až do zaplnění maximálního počtu míst v každé disciplíně  

- UCI Olympic Track Ranking 2014 – 2016 zahrnoval výsledky dosažené na těchto soutěžích: 

poslední dvě Continental Championships, všechna kola UCI Track Cycling World Cup sezony 

2014 – 2015 a sezony 2015 – 2016, UCI Elite Track Cycling World Championships v roce 2015 

a 2016 

- UCI Olympic Track Ranking 2014 – 2016 byl použit pro přidělení 99 míst pro cyklisty / 90 

míst pro cyklistky na OH 2016, v souladu s níže uvedenými počty míst v jednotlivých 

disciplínách a maximálním počtem míst pro jednotlivé kontinenty 
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Maximální počet míst přidělených v jednotlivých disciplínách 

Muži / 

ženy 

Sprint družstev muži / 

ženy 

Sprint 

muži / 

ženy 

Keirin 

muži / 

ženy 

Stíhačka 

družstev 

muži / ženy 

Omnium 

muži / 

ženy 

99 míst 

/ 90 

míst 

9 týmů (27 cyklistů) /  

9 týmů (18 cyklistek) 
9 / 9 9 / 9 

9 týmů  

(36 cyklistů) 

/ 9 týmů  

(36 cyklistek) 

18 / 18 

- pokud měl NOV kvalifikovaný tým v disciplíně sprint družstev, jeho 2 sportovci měli právo 

účastnit se v Riu i individuálního závodu ve sprintu a keirinu, pokud splnili tyto podmínky: 

1) vybraní sportovci již museli mít splněnou kvalifikaci v jiné cyklistické disciplíně 

2) vybraní sportovci museli splňovat požadavky způsobilosti dráhové cyklistiky pro účast v Riu 

3) musel být dodržen maximální počet cyklistů z 1 NOV v disciplíně 

 - celkový počet cyklistů účastnících se závodu individuálního sprintu a keirin mohl dosáhnout 

počtu 27 sportovců 

Maximální počet NOV z každého kontinentu v jednotlivých disciplínách: 

 
Sprint družstev muži / 

ženy 

Sprint 

muži / 

ženy 

Keirin 

muži / 

ženy 

Stíhačka 

družstev 

muži / ženy 

Omnium 

muži / 

ženy 

Evropa 5 / 5 5 / 5 5 / 5 6 / 6 8 / 8 

Amerika 2 / 2 2 / 2 3 / 2 2 / 2 6 / 5 

Asie 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 5 / 5 

Oceánie 2 / 2 1 / 1 1 / 1 2 / 2 2 / 2 

Afrika 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 
- výše uvedená tabulka uvádí maximální počet míst, která mohla být přidělena danému 

kontinentu ve všech disciplínách, a nikoli přesné rozdělení míst mezi kontinenty 

- pokud kontinent dosáhl svého maximálního počtu míst v dané disciplíně, místo bylo přiděleno 

dalšímu nejlépe umístěnému NOV v UCI olympijském žebříčku 2014 – 2016 z jiného 

kontinentu 
Union Cycliste Internationale, 2016 

Rezervní a náhradní sportovci 

Rezervní sportovci byli zapsáni svými NOV v určitém cyklistickém závodu, ve kterém 

měl NOV kvalifikované své místo, a sportovec splnil požadovaná kritéria. Rezervní 

sportovci byli bráni za konkurenční sportovce. Jako rezervní sportovci měli být vybráni tak, 

aby nahradili jiného zapsaného sportovce v jiné cyklistické disciplíně, až do doby 

konečného potvrzení seznamu sportovců v cyklistických disciplínách. Musel být 

respektován počet míst sportovců z 1 NOV v disciplíně. 

Každý kvalifikovaný tým měl nárok na 1 náhradního sportovce. Náhradní sportovci 

nebyli považováni za konkurenční cyklisty a nebyli počítáni do celkového součtu sportovců 

z dráhové cyklistiky na OH 2016. Náhradní sportovci museli splňovat stejné podmínky 

způsobilosti startovat v Riu jako ostatní cyklisté. 
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Místa na OH 2016 od Tripartitní komise 

V dráhové cyklistice nebyla vyhrazena místa od Tripartitní komise. Tripartitní komise 

mohla přerozdělit nevyužitá kvalifikační místa v jednotlivých disciplínách. 

Pokud by Tripartitní komise nebyla schopna přerozdělit volná místa na OH 2016, 

místa by se přerozdělila dalším nejlépe umístěným NOV ze stejného kontinentu a ze stejné 

disciplíny v UCI Olympic Track Ranking 2014 – 2016, s respektováním maximálního 

množství sportovců z 1 NOV. Pokud kontinent již dosáhl svých maximálně možných míst 

na OH 2016, místo bylo přiděleno dalšímu nejlépe umístěnému NOV z jiného kontinentu 

v UCI Olympic Track Ranking 2014 – 2016. (Union Cycliste Internationale, 2016) 

 

7.7 Cyklistika silniční 

Tento druh cyklistiky se do programu OH řadí od počátku novodobých OH od roku 

1896.  

Všichni silniční cyklisté, kteří se chtěli zúčastnit OH 2016, museli v roce 2016 

dosáhnout minimálního věku 19 let. 

Tabulka č. 31 Disciplíny silniční cyklistiky na OH 2016 

Muži 2 disciplíny: 

závod s hromadným startem (237,5 km), individuální časovka (54,6 km) 

Ženy 2 disciplíny: 

závod s hromadným startem (136,9 km), individuální časovka (29,7 km) 
Tabulka graficky vytvořena autorkou na základě uvedených zdrojů v seznamu použitých informačních zdrojů. 

Způsobilost startovat v Riu byla dána tím, že sportovec musel být držitelem platné UCI 

licence vydané národní cyklistickou federací. 

Tabulka č. 32 Počet míst pro sportovce silniční cyklistiky na OH 2016 

 
Maximální počet 

kvalifikujících se 

Maximální počet 

z pořádající 

země* 

Maximální počet 

pozvánek od 

Tripartitní komise 

Celkem 

sportovců 

Muži 142 2 - 144 

Ženy  65 2 - 67 

Celkem  207 4 - 211 
Union Cycliste Internationale, 2016 

 *Pro pořádající zemi byla vyhrazena místa jen v disciplíně silniční závod, nikoliv v silniční časovce. 
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Tabulka č. 33 Maximální počet sportovců na OH 2016 v silniční cyklistice z 1 NOV 

 Maximum míst pro jeden NOV Maximum míst v disciplínách 

Muži 5 
5 míst v silničním závodě 

2 místa v individuální časovce 

Ženy  4 
4 místa v silničním závodě 

2 místa v individuální časovce 

Celkem  9 
Union Cycliste Internationale, 2016 

Kterýkoliv cyklista, jenž se kvalifikoval do Ria a byl zapsán svým NOV v jedné 

cyklistické disciplíně (BMX, Horská kola nebo Dráhová cyklistika), měl právo závodit 

i v silniční cyklistice za předpokladu, že jeho NOV získal místo v příslušné disciplíně 

silniční cyklistiky a že nebyly překročeny limity počtu sportovců z jednoho NOV v příslušné 

silniční disciplíně. Tento sportovec musel plnit věkové požadavky a způsobilost pro účast 

na OH 2016. 

Místo na OH 2016 bylo administrativně přiděleno NOV. 

Pánský kvalifikační žebříček se utvořil na základě umístění v těchto silničních 

závodech: 2015 European Games (UCI Europe Tour), 2015 Pan American Games (UCI 

America Tour) a 2015 African Games (UCI Africa Tour). 

Ženský elitní individuální žebříček se utvořil na základě umístění v těchto silničních 

závodech: 2015 European Games, 2015 Pan American Games a 2015 African Games. 

Kvalifikační systém závodu s hromadným startem mužů 

Maximálně 142 kvalifikačních míst bylo přiděleno pro muže v silničním závodě, 

jak  je uvedeno v tabulce č. 34. 

Tabulka č. 34 Kvalifikační systém silničního závodu pro muže 

Počet 

míst 
Typ soutěže 

136 

UCI FINAL RANKING BY NATION 2015 
- UCI FINAL RANKING BY NATION 2015 byl založen na výsledcích dosažených od 1. 1. 2015 

do 31. 12. 2015 v těchto závodech: UCI WorldTour, UCI Africa Tour, UCI America Tour, 

UCI Asia Tour, UCI Europe Tour a UCI Oceania Tour 

 

- přidělování míst na OH 2016 v silničním závodě se konalo na základě dvoustupňového procesu: 

1) nejdříve byla místa přidělena NOV podle žebříčku národů v pořadí závodů, viz níže 

2) tato přidělená místa dále podléhala zvláštním ustanovením uvedených níže, což v některých 

případech mohlo snížit, nebo zvýšit počet míst přidělených NOV, aby bylo zajištěno plné obsazení 

míst v silniční cyklistice 
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UCI WorldTour 

Žebříček národů 
Maximum cyklistů 

z jednoho NOV 

Celkem 

cyklistů 

NOV umístěné na 1. – 5. místě 5 25 

NOV umístěné na 6. – 15. místě 4 40 

Celkem 65 

UCI Africa Tour 

Žebříček národů 
Maximum cyklistů 

z jednoho NOV 

Celkem 

cyklistů 

NOV umístěný na 1. místě 3 3 

NOV umístěné na 2. – 4. místě 2 6 

Celkem  9 

UCI America Tour 

Žebříček národů 
Maximum cyklistů 

z jednoho NOV 

Celkem 

cyklistů 

NOV umístěné na 1. – 3. místě 3 9 

NOV umístěné na 4. – 5. místě 2 4 

Celkem  13 

UCI Asia Tour   

Žebříček národů 
Maximum cyklistů 

z jednoho NOV 

Celkem 

cyklistů 

NOV umístěný na 1. místě 3 3 

NOV umístěné na 2. – 4. místě 2 6 

Celkem  9 

UCI Europe Tour 

Žebříček národů 
Maximum cyklistů 

z jednoho NOV 

Celkem 

cyklistů 

NOV umístěné na 1. – 6. místě 3 18 

NOV umístěné na 7. – 16. místě 2 20 

Celkem  38 

UCI Oceania Tour 

Žebříček národů 
Maximum cyklistů 

z jednoho NOV 

Celkem 

cyklistů 

NOV umístěný na 1. místě 2 2 

Celkem  2 

Zvláštní ustanovení 
1) kvalifikace získaná prostřednictvím Continental Tours: 

- všechny NOV, které získaly plný počet míst na OH 2016 přes UCI WorldTour, nemohly získat další 

místo přes kontinentální turnaje (UCI Africa Tour, UCI America Tour, UCI Asia Tour, UCI Europe 

Tour nebo UCI Oceania Tour) 

- další nejlépe umístěné NOV v rámci každého příslušného kontinentálního turnaje získaly místo 

na OH 2016 

- ty NOV, které neměly naplněný maximální počet míst svých závodníků přes UCI WorldTour, 

mohly získat další místa v jejich kontinentálních závodech  
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2) dodatečná reprezentace NOV z UCI WorldTour a Continental Tours: 

- NOV, které nezískaly místo na OH 2016 prostřednictvím UCI Final Ranking by Nation 2015, 

dostaly 1 místo na OH 2016 v uvedených závodech jestliže: 

UCI World Tour: 

- NOV, které měly alespoň 1 cyklistu zařazeného v závěrečném individuálním žebříčku UCI 

WorldTour 2015, mohly získat místo na OH 2016 

UCI Africa Tour: 

 - NOV z Afriky, které měly minimálně 1 cyklistu zařazeného v top 10 v roce 2015 ve finálním 

individuálním žebříčku Afriky, získaly 1 místo na OH 2016 

UCI America Tour: 

- NOV z Ameriky, které měly minimálně 1 cyklistu zařazeného v top 20 v roce 2015 ve finálním 

individuálním žebříčku Ameriky, získaly 1 místo na OH 2016 

UCI Asia Tour: 

- NOV z Asie, které měly minimálně 1 cyklistu zařazeného v top 10 v roce 2015 ve finálním 

individuálním žebříčku Asie, získaly 1 místo na OH 2016 

UCI Europe Tour: 

- NOV z Evropy, které měly minimálně 1 cyklistu zařazeného v top 200 v roce 2015 ve finálním 

individuálním žebříčku Evropy, získaly 1 místo na OH 2016 

UCI Oceania Tour: 

- NOV z Oceánie, které měly minimálně 1 cyklistu zařazeného v top 3 v roce 2015 ve finálním 

individuálním žebříčku Oceánie, získaly 1 místo na OH 2016 

- jakékoliv takovéto přidělení míst mělo za následek odpovídající snížení míst kvalifikovaných NOV 

přes UCI WorldTour / UCI Africa Tour / UCI America Tour / UCI Asia Tour / UCI Europe Tour / 

UCI Oceania Tour, aby byl dodržen maximální počet 136 cyklistů kvalifikovaných přes UCI Final 

Ranking by Nation 2015 

 

3) konečné přidělení míst na OH 2016: 

- pokud i na konci tohoto procesu zůstala volná místa, místa byla přerozdělena Tripartitní komisí jako 

pozvánky od Tripartitní komise 

6 RANKING BY NATION FROM THE 2015 CONTINENTAL 

CHAMPIONSHIPS (s výjimkou Evropy a Oceánie) 
- pouze NOV, které si nekvalifikovaly žádné místo na OH 2016 prostřednictvím UCI Final Ranking 

by Nation 2015 (WorldTour a / nebo Continental Tours), se mohly do silničního závodu kvalifikovat 

přes Kontinentální mistrovství 2015 

Kontinent Umístění 
Počet kvalifikovaných 

cyklistů z jednoho NOV 

Celkový počet 

cyklistů 

Afrika 
NOV umístěné  

na 1. – 2. místě 
1 2 

Amerika 
NOV umístěné 

 na 1. – 2. místě 
1 2 

Asie 
NOV umístěné  

na 1. – 2. místě 
1 2 

Celkem  6 
- pokud některá místa po tomto procesu zůstala neobsazená, byla přerozdělena Tripartitní komisí jako 

pozvánky od Tripartitní komise 

Union Cycliste Internationale, 2016 
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Kvalifikační systém individuální časovky mužů 

Místa pro mužskou individuální časovku byla zahrnuta do celkového počtu 144 mužů 

v silniční cyklistice. 40 cyklistů, kteří se kvalifikovali do silničního závodu, se zúčastnili 

i individuální časovky s maximálním zastoupením 2 sportovců z jednoho NOV podle níže 

uvedené tabulky. V případě onemocnění nebo zranění vybraného cyklisty pro individuální 

časovku, rezervní sportovci z ostatních cyklistických disciplín mohli závodit v časovce, aby 

se naplnil celkový počet míst v mužské individuální časovce.   

Tabulka č. 35 Kvalifikační systém individuální časovky mužů 

Počet 

míst 
Typ soutěže 

30 

2015 Final Ranking by Nation of the WorldTour and Continental Tours 
- všechny NOV, které získaly 1 místo v individuální časovce přes UCI WorldTour žebříček, nemohly 

získat dodatečné místo přes kontinentální závody (UCI Africa Tour, UCI America Tour, UCI Asia 

Tour, UCI Europe Tour or UCI Oceania Tour) 

- místa obdržely další nejlépe umístěné NOV v rámci příslušného kontinentálního závodu 

Kontinent Žebříček národů 
Maximum cyklistů 

z jednoho NOV 

Celkem 

cyklistů 

UCI WorldTour 
NOV umístěné na 

1. – 15. místě 
1 15 

UCI Africa Tour 
NOV umístěné na 

1. – 2. místě 
1 2 

UCI America Tour 
NOV umístěné na 

1. – 4. místě 
1 4 

UCI Asia Tour 
NOV umístěné na 

1. – 2. místě 
1 2 

UCI Europe Tour 
NOV umístěné na 

1. – 6. místě 
1 6 

UCI Oceania Tour 
NOV umístěný na 

1. místě 
1 1 

Celkem  30 

10 

2015 World Championships 
- 10 míst na OH 2016 bylo přiděleno NOV dle umístění jednotlivců v World Championships 2015 

- pokud existovalo v top 10 více závodníků ze stejného NOV, místo na OH 2016 se přerozdělilo 

dalšímu závodníkovi a jeho NOV, který nebyl doposud kvalifikovaný 

2015 World 

Championships 

Individuální 

umístění 

Maximum cyklistů 

z jednoho NOV 

Celkem 

cyklistů 

Muži individuální 

časovka  

Cyklisté umístění  

na 1. – 10. místě 
1 10 

Celkem   10 
Union Cycliste Internationale, 2016 
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Kvalifikační systém závodu s hromadným startem žen 

Maximálně 65 kvalifikačních míst bylo přiděleno pro ženy v silničním závodě, jak je 

uvedeno v tabulce, viz níže. 

Tabulka č. 36 Kvalifikační systém silničního závodu pro ženy 

Počet 

míst 
Typ soutěže 

65 

 

UCI RANKING BY NATION OF 31 MAY 2016 
- UCI Ranking by Nation of 31 May 2016 byl založen na výsledcích v závodech konaných 

od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2016  

 

- přidělování míst na OH 2016 v silničním závodě se konalo na základě dvoustupňového procesu: 

1) nejdříve byla místa přidělena NOV podle UCI Ranking by Nation of 31 May 2016 

2) tato přidělená místa dále podléhala zvláštním ustanovením uvedených níže, což v některých 

případech mohlo snížit nebo zvýšit počet míst přidělených NOV, aby bylo zajištěno plné obsazení 

míst v silniční cyklistice 

Žebříček národů 
Maximum cyklistek 

z jednoho NOV 

Celkem 

cyklistek 

NOV umístěné na 1. – 5. místě 4 20 

NOV umístěné na 6. – 13. místě 3 24 

NOV umístěné na 14. – 22. místě 2 18 

Celkem  62 

Zvláštní ustanovení 
1) dodatečná reprezentace NOV z individuálního žebříčku: 

- NOV s jednou cyklistkou zařazenou v top 100 v UCI Elite individuálním žebříčku ze dne 31. 5. 2016 

mohly obdržet 1 místo na OH 2016 

- jakékoliv takovéto přidělení míst mělo za následek odpovídající snížení, nebo zvýšení počtu míst 

NOV, které se kvalifikovaly přes UCI Ranking by Nation of 31 May 2016, aby byl dodržen celkový 

počet míst 62 cyklistek přes UCI Ranking by Nation of 31 May 2016  

 

2) konečné přidělení míst na OH 2016: 

- pokud i přes výše uvedený proces zůstala některá místa neobsazena, volná místa byla přerozdělena 

Tripartitní komisí jako pozvánky od Tripartitní komise 

RANKING BY NATION FROM THE LAST CONTINENTAL 

CHAMPIONSHIPS BEFORE 31 MAY 2016 (s výjimkou Evropy a Oceánie)  
- pouze NOV, které si nekvalifikovaly žádné místo na OH 2016 prostřednictvím UCI Final Ranking 

by Nation (WorldTour a/nebo Continental Tours), se mohly do silničního závodu kvalifikovat přes 

Kontinentální mistrovství 2015 

- pouze NOV, které neměly kvalifikované žádné místo na OH 2016 přes UCI Ranking by Nation of 

31 May 2016, se mohly kvalifikovat prostřednictvím umístění v posledním příslušném Kontinentálním 

mistrovství, které se konalo před 31. 5. 2016: 

Kontinent Žebříček národů 
Maximum cyklistek 

z jednoho NOV 

Celkem 

cyklistek 

Afrika NOV umístěný na 1. místě  1 1 

Amerika NOV umístěný na 1. místě 1 1 

Asie NOV umístěný na 1. místě 1 1 

Celkem  3 
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- každý NOV mohl získat maximálně 1 místo na OH 2016 přes žebříček národů z Kontinentálních 

mistrovství 

- pokud se NOV, který se již na OH 2016 kvalifikoval přes UCI Ranking by Nation of 31 May 2016, 

zařadil i mezi nejlepší NOV příslušného kontinentálního mistrovství, místo na OH 2016 získal další 

nejlépe umístěný NOV v žebříčku národů z příslušného kontinentálního mistrovství 

- pokud i po tomto procesu zůstalo některé místo na OH 2016 neobsazeno, volné místo přerozdělila 

Tripartitní komise jako pozvánky od Tripartitní komise 

Union Cycliste Internationale, 2016 

Kvalifikační systém individuální časovky žen 

Počet míst na OH 2016 pro ženskou individuální časovku byl zahrnut v celkovém 

počtu 67 žen v silniční cyklistice. 25 cyklistek, které se na OH 2016 kvalifikovaly 

v silničním závodě, se mohlo zúčastnit i individuální časovky, maximálně však 

2 sportovkyně z jednoho NOV, viz níže uvedená tabulka. V případě, že by tuto cyklistku 

zasáhla nemoc nebo úraz apod., jejího místa by se ujala rezervní cyklistika kvalifikovaná 

na OH 2016 z jiné cyklistické disciplíny, dokud by se nezaplnil plný počet míst 

na OH 2016v individuální časovce žen. 

Tabulka č. 37 Kvalifikační systém individuální časovky žen 

Počet 

míst 
Typ soutěže 

15 

UCI Ranking by Nation of 31 May 2016 
- místa na OH 2016 byla přidělena NOV dle umístění v UCI Ranking by Nation of 31 May 2016, viz 

níže: 

Kontinent Žebříček národů 
Maximum cyklistek 

z jednoho NOV 

Celkem 

cyklistek 

UCI žebříček 

národů 

NOV umístěné 

na 1. – 15. místě 
1 15 

Celkem 15 

10 

2015 World Championships 
- 10 míst na OH 2016 bylo přiděleno NOV dle umístění závodnic v World Championships 2015 

- pokud existovalo v top 10 více závodnic ze stejného NOV, místo na OH 2016 se přerozdělilo další 

závodnici a jejímu NOV, která nebyla doposud kvalifikovaná 

2015 World 

Championships 

Individuální 

žebříček 

Maximální počet cyklistek 

z jednoho NOV 

Celkem 

cyklistek 

Ženy individuální 

časovka 

Cyklistky umístěné 

na 1. – 10. místě 
1 10 

Celkem  10 
Union Cycliste Internationale, 2016 
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Rezervní sportovci 

Rezervní sportovci byli v tomto sportu bráni za konkurenční sportovce, kteří byli 

zapsáni svými NOV v určitém cyklistickém závodu, kde měl NOV místo a rezervní 

sportovec splnil veškerá požadovaná kritéria pro účast v Riu. Jako rezervy mohli být vybráni 

tak, aby nahradili jiného sportovce v jiné cyklistické disciplíně až do doby konečného 

potvrzení seznamu v této disciplíně za předpokladu, že splnili požadovaná kritéria pro tuto 

disciplínu. 

Místa na OH 2016 pro pořadatelskou zemi  

V případě, že Brazílie nesplnila žádnou kvalifikační podmínku pro účast na OH 2016, 

byla jí zaručena 2 místa pro muže v silničním závodě a 2 místa pro ženy v silničním závodě. 

Pozvánky od Tripartitní komise a přerozdělování míst 

V silniční cyklistice nebyla vyhrazena žádná místa pro sportovce, která mohla udělit 

Tripartitní komise. Tripartitní komise mohla nabídnout NOV přerozdělená nevyužitá místa 

v jednotlivých disciplínách, jakmile bylo dokončeno počáteční přidělování míst. Tripartitní 

komise písemně potvrdila pozvání na OH 2016 příslušným NOV po skončení kvalifikačního 

období silniční cyklistiky. 

Pokud pořádající země nesplnila žádnou kvalifikační podmínku na OH 2016 nebo 

odmítla některé své místo na OH 2016, volné místo přerozdělila Tripartitní komise. (Union 

Cycliste Internationale, 2016) 

 

7.8 Dálkové plavání 

Tento dlouhý plavecký závod byl do programu OH poprvé zařazen v roce 2008 na OH 

v Pekingu.  

FINA nezveřejnila ve svých kvalifikačních kritériích na OH 2016 požadovaný věk 

sportovců. Dle Jana Novotného z Českého svazu plaveckých sportů FINA neurčila věkový 

limit pro sportovce dálkového plavání na OH 2016.  
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Tabulka č. 38 Disciplíny dálkového plavání na OH 2016 

Muži 1 disciplína: 

muži 10 km 

Ženy 1 disciplína: 

ženy 10 km 
Tabulka graficky vytvořena autorkou na základě uvedených zdrojů v seznamu použitých informačních zdrojů. 

Jen ti plavci, kteří byli způsobilí startovat na oficiálních FINA soutěžích v souladu 

s pravidly FINA, měli nárok účastnit se OH 2016. 

Tabulka č. 39 Počet míst pro sportovce dálkového plavání na OH 2016 

 
Maximální počet 

kvalifikujících se 

Maximální počet 

z pořádající země 

Maximální počet 

pozvánek od 

Tripartitní komise 

Celkem 

sportovců 

Muži 24 1 - 25 

Ženy  24 1 - 25 

Celkem  48 2 - 50 
Fédération Internationale de Natation, 2016 

Za jeden NOV mohli na OH 2016 startovat 2 muži a 2 ženy. 

Místa na OH 2016 byla administrativně přidělena jmenovitě sportovcům. 

Tabulka č. 40 Kvalifikační systém dálkového plavání pro muže i ženy 

Počet míst pro 

muže / ženy 
Typ soutěže 

10 2015 FINA World Championships  

9 

FINA Olympic Marathon Swim Qualifier 2016  
- každý NOV mohl na tento závod vyslat 2 své zástupce, pokud se z NOV 

nekvalifikoval některý sportovec na FINA World Championships 2015 

- z tohoto závodu se mohl kvalifikovat 1 muž a 1 žena z každého NOV 

5 

Continental Representation  
- nejlepší sportovci dle umístění ve FINA Olympic Marathon Swim Qualifier 2016, 

kteří se ještě nekvalifikovali na OH 2016, měli přímý nárok účastnit se OH 2016, 

z každého kontinentu tuto možnost získal 1 muž a 1 žena  

- tito sportovci však museli mít kvalifikované své NOV z předešlých akcí 

Fédération Internationale de Natation, 2016 

Místa na OH 2016 pro pořadatelskou zemi 

Pořadatelská země měla nárok na vyslání 1 svého mužského a ženského zástupce 

na OH 2016, pokud se sportovci nekvalifikovali v nějaké jiné soutěži, viz výše. 
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Přerozdělování nevyužitých míst 

Přerozdělení nevyužitých míst a případných nevyužitých míst pořádající země 

probíhalo na základě umístění plavců ve FINA Olympic Marathon Swim Qualifier 2016. 

(Fédération Internationale de Natation, 2016) 

 

7.9 Drezúra  

Do programu OH tento sport poprvé zavítal v roce 1928.  

Všichni sportovci, kteří se chtěli zúčastnit OH 2016, museli v roce 2016 dosáhnout 

minimálního věku 17 let. Všichni koně, kteří se účastnili OH 2016, nesměli být mladší 8 let. 

Tabulka č. 41 Disciplíny drezúry na OH 2016 

Muži / Ženy  
2 disciplíny: 

drezúra jednotlivci, drezúra týmy 
Tabulka graficky vytvořena autorkou na základě uvedených zdrojů v seznamu použitých informačních zdrojů. 

Z každého NOV se mohli na OH 2016 kvalifikovat maximálně 4 sportovci. 

Tabulka č. 42 Počet míst pro sportovce drezúry na OH 2016 

 
Maximální počet 

kvalifikujících se 

Maximální počet 

z pořádající země 

Maximální počet 

pozvánek od 

Tripartitní komise 

Celkem 

sportovců 

Muži / Ženy 56 4 - 60 
Fédération Equestre Internationale, 2016 

Místo na OH 2016 bylo administrativně přiděleno NOV. 

Dodatečné požadavky: 

Všichni sportovci / koně, kteří se chtěli účastnit OH 2016, museli dosáhnout 

minimálních požadavků způsobilosti na akcích, které se konaly od 1. 1. 2015 do 19. 6. 2016: 

- minimálně 64 % skóre muselo být připsáno závodníkovi / koni od obou 5 * rozhodčích 

(= oficiální mezinárodní rozhodčí) a jako průměr od všech rozhodčích v soutěži 

- výsledku muselo být dosaženo na akcích Grand Prix ve dvou různých soutěžích: 

CDI3 * / CDI4 * / CDI5 * / CDI-W / CDIO 

- dva 5 * rozhodčí museli být z jiné země než závodník  
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FEI olympijské skupiny byly rozloženy do 7 geografických oblastí: 

- skupina A: severozápadní Evropa 

- skupina B: jihozápadní Evropa 

- skupina C: střední a východní Evropa, střední Asie 

- skupina D: Severní Amerika 

- skupina E: Střední a Jižní Amerika 

- skupina F: Afrika 

- skupina G: jihovýchodní Asie, Oceánie 

Kvalifikační systém týmů 

Deset NOV získalo přímou kvalifikaci, 9 týmů prostřednictvím týmových mistrovství 

či speciálních kvalifikačních závodů, 1 místo připadlo pořadatelské zemi. Každý tým 

se skládal minimálně z 3 závodníků / koní nebo maximálně ze 4 závodníků / koní. 

Tabulka č. 43 Kvalifikační systém drezúry pro týmy 

Počet týmů (počet 

míst pro sportovce) 
Typ soutěže 

1 (max. 4 sportovci) Pořadatelská země 

3 (max. 12 sportovců) 
World Equestrian Games 2014 
- 3 nejlepší týmy získaly místo na OH 2016, s výjimkou pořadatelské země 

3 (max. 12 sportovců) 
European Championship 2015 
- účastnily se olympijské skupiny A, B a C, s výjimkou Kazachstánu, 

Kyrgyzstánu, Turkmenistánu a Uzbekistánu  

1 (max. 4 sportovci) 
Pan-American Games 2015 
- účastnily se olympijské skupiny D a E 

1 (max. 4 sportovci) 

World Equestrian Games 2014 
- pouze v případě, že se žádný tým z olympijské skupiny F a G nekvalifikoval 

prostřednictvím World Equestrian Games 2014, nejlépe hodnocený tým ze 

skupiny F nebo G na World Equestrian Games 2014 byl přímo kvalifikován 

na OH 2016 

- pokud se některý tým z olympijské skupiny F nebo G kvalifikoval 

prostřednictvím World Equestrian Games 2014, toto volné místo připadlo 

dalšímu nejlépe umístěnému týmu ve World Equestrian Games bez ohledu 

na olympijské skupiny 

- celkově se ze soutěže World Equestrian Games 2014 na OH 2016 přímo 

kvalifikovaly 4 týmy 

1 (max. 4 sportovci) 

- pro nejlépe umístěný tým z olympijské skupiny F, G a ze skupiny C země: 

Kazachstán, Kyrgyzstán, Turkmenistán a Uzbekistán, FEI schválila zvláštní 

kvalifikační akci 

- nejlépe umístěný tým v této akci se přímo kvalifikoval na OH 2016 

Celkem: 10 týmů / maximum 40 sportovců 
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 „Kompozitní“ kvalifikované týmy  
- tyto týmy byly tvořeny ze tří až čtyř sportovců ze stejného NOV, kteří se 

na OH 2016 kvalifikovali jako jednotlivci v individuální disciplíně 

- tudíž celkový počet týmů na OH 2016 mohl překročit počet 10 
Fédération Equestre Internationale, 2016 

Individuální kvalifikace 

Pouze NOV, které nezískaly přímou kvalifikaci pro svůj tým, své místo na OH 2016 

mohly získat přes kvalifikaci jednotlivců. Každý závodník mohl získat maximálně 1 místo 

pro svůj NOV. 

Tabulka č. 44 Kvalifikační systém drezúry pro jednotlivce 

Počet 

míst 
Typ soutěže 

14 

FEI Olympic Athletes Ranking  
- alokace prostřednictvím FEI olympijských skupin 

- jednotliví sportovci sbírali body na soutěžích, které vybrala FEI, v období od 9. 3. 2015 

do 6. 3. 2016 

- sčítaly se 4 nejlepší výsledky sportovce 

- pro olympijskou skupinu A, B a C bylo k dispozici 6 míst pro NOV sportovců, kteří se umístili 

na 1. a 2. místě v každé skupině 

- pro olympijskou skupinu D a E byla k dispozici 4 místa, a to následovně: NOV sportovců, kteří 

se umístili na 1. místě v každé skupině, dále se kvalifikovaly NOV těch sportovců, kteří 

se v soutěži Grand Prix Pan-American Games 2015 umístili na nejvyšší příčce 

- pro olympijskou skupinu F a G byla k dispozici 4 místa, a to následovně: NOV sportovců, kteří 

se umístili na 1. místě v každé skupině, dále se kvalifikovaly NOV těch sportovců, kteří 

se v soutěži Grand Prix Pan-American Games 2015 umístili na nejvyšší příčce 

6 

FEI Olympic Athletes Ranking  
- alokace prostřednictvím celkového pořadí 

- 6 míst se přidělilo NOV, jejichž sportovci se v žebříčku sportovců umístili nejvýše 

- tento žebříček nezahrnoval: 

a) sportovce z NOV, jejichž tým se již kvalifikoval 

b) sportovce, kteří kvalifikovali individuální místo na OH 2016 pro jejich FEI olympijské skupiny 

v roce 2015 na Pan-American Games Individual Championships nebo na speciálních  

kvalifikačních akcích 

c) sportovce, kteří kvalifikovali individuální místo na OH 2016 pro jejich FEI olympijské skupiny 

přes FEI Olympic Athletes Ranking – Dressage (alokace prostřednictvím FEI olympijských 

skupin) 

- každý NOV mohl kvalifikovat maximálně 4 závodníky / koně 

Celkem: 20 
Fédération Equestre Internationale, 2016 

Náhradní sportovci 

Každý kvalifikovaný tým, který získal přímou kvalifikaci na OH 2016, měl nárok 

na 1 náhradního sportovce a náhradního koně.  
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Místa na OH 2016 pro pořadatelskou zemi 

Pořadatelská země si automaticky zaručila místo pro svůj tým složený ze 4 sportovců. 

V případě, že by pořadatelská země nebyla schopna sestavit tým, mohla na OH 2016 vyslat 

1 nebo 2 způsobilé sportovce do individuální disciplíny. 

V případě, že by Brazílie nevyslala na OH 2016 svůj tým, volné místo bylo přiděleno 

dalšímu nejvýše hodnocenému týmu v žebříčku týmů z Pan-American Games 2015, který 

nebyl ještě na OH 2016 kvalifikován. 

Přerozdělování nevyužitých míst 

Nevyužitá místa týmů se přerozdělila následovně: 

- pokud členové kvalifikovaného týmu nedosáhli minimálních požadavků způsobilosti, 

dotyčný NOV mohl soutěžit s maximálně 2 sportovci v soutěži jednotlivců 

- zbývající nevyužitá místa se přiřadila dle pořadí sportovců ve FEI Olympic Athletes 

Ranking (přidělení prostřednictvím celkového pořadí) 

- pokud NOV poslal na OH 2016 pouze 3 sportovce za tým namísto maximálních 4, 

volné místo bylo přiřazeno sportovci dle umístění ve FEI Olympic Athletes Ranking 

(přidělení přes celkové pořadí) 

Nevyužitá individuální místa se následovně přerozdělila dalším nejlépe umístěným 

sportovcům v soutěžích / v žebříčcích, ze kterých se sportovec, jež odmítl své kvalifikované 

místo na OH 2016, do Ria kvalifikoval. Pokud žádný další sportovec již nebyl schopen 

využít volné místo na OH 2016, místo bylo přerozděleno dalšímu nejlépe umístěnému 

sportovci ve FEI Olympic Athletes Ranking (alokace přes celkové pořadí). (Fédération 

Equestre Internationale, 2016) 
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7.10 Fotbal 

Fotbalisté poprvé hráli o vítězství na OH v roce 1900, ženy o 96 let později.  

Všichni fotbalisté, kteří se chtěli účastnit kvalifikačních akcí pro Rio 2016, nesměli 

být starší 23 let, s výjimkou nejvýše tří hráčů v týmu. Pro dámský fotbal nebyla na OH 2016 

stanovena věková hranice. 

Tabulka č. 45 Disciplíny fotbalu na OH 2016 

Muži 1 disciplína: 

muži (16 týmů) 

Ženy 1 disciplína: 

ženy (12 týmů) 
Tabulka graficky vytvořena autorkou na základě uvedených zdrojů v seznamu použitých informačních zdrojů. 

Tabulka č. 46 Počet míst pro sportovce fotbalu na OH 2016 

 
Maximální počet 

kvalifikujících se 

Maximální počet 

z pořádající země 

Maximální počet 

pozvánek od 

Tripartitní komise 

Celkem 

sportovců 

Muži 270 (15 týmů) 18 (1 tým) - 288 (16 týmů) 

Ženy  198 (11 týmů) 18 (1 tým) - 216 (12 týmů) 

Celkem  468 (26 týmů) 36 (2týmy) - 504 (28 týmů) 
Fédération Internationale de Football Association, 2016 

Z každého NOV se mohl do Ria kvalifikovat maximálně 1 mužský a 1 ženský tým. 

Místo na OH 2016 bylo administrativně přiděleno NOV. 

 

Tabulka č. 47 Kvalifikační systém fotbalu pro muže 

Počet 

míst 
Typ soutěže 

16  

Men’s Olympic Football Tournament 
- přidělení 16 míst do Ria dle kontinentů bylo schváleno výkonným výborem FIFA 21. 3. 2014 

následovně: 3 místa pro Asii, 3 místa pro Afriku, 2 / 3* místa pro Severní, Střední Ameriku 

a Karibik, 1 / 2* místa pro Jižní Ameriku, 1 místo pro Oceánii, 4 místa pro Evropu, 1 místo 

pro pořadatelskou zemi 
Fédération Internationale de Football Association, 2016 

* Tým na 3. místě z kvalifikační soutěže Severní, Střední Ameriky a Karibiku hrál play – off proti týmu, který 

se umístil na 2. místě v kvalifikační soutěži Jižní Ameriky. Vítěz utkání se kvalifikoval do Ria. 
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Tabulka č. 48 Kvalifikační systém fotbalu pro ženy 

Počet 

míst 
Typ soutěže 

12  

Women’s Olympic Football Tournament  
- přidělení 12 míst do Ria dle kontinentů bylo schváleno výkonným výborem FIFA 21. 3. 2014 

následovně: 2 místa pro Asii, 2 místa pro Afriku, 2 místa pro Severní, Střední Ameriku a Karibik, 

1 místo pro Jižní Ameriku, 1 místo pro Oceánii, 3 místa pro Evropu, 1 místo 

pro pořadatelskou zemi 
Fédération Internationale de Football Association, 2016 

Každý kvalifikovaný tým měl nárok na 4 náhradní sportovce. 

Pokud kvalifikovaný tým nevyužil své místo na OH 2016, místo připadlo dalšímu 

nejlépe umístěnému týmu v příslušné kvalifikační události. (Fédération Internationale 

de Football Association, 2016) 

 

7.11 Golf 

Golf se na OH objevil pouze v letech 1900 a 1904, po 112 letech se opět vrátil na OH 

v roce 2016 dle rozhodnutí MOV z roku 2009. 

IGF nezveřejnila ve svých kvalifikačních kritériích na OH 2016 požadovaný věk 

sportovců. Dle PhDr. Luboše Klikara, sportovního ředitele České golfové federace, účast 

golfistů na OH 2016 nebyla věkově omezena.  

Tabulka č. 49 Disciplíny golfu na OH 2016 

Muži 1 disciplína: 

muži  

Ženy 1 disciplína: 

ženy  
Tabulka graficky vytvořena autorkou na základě uvedených zdrojů v seznamu použitých informačních zdrojů. 

Způsobilost startovat v Riu byla dána tím, že dotyčný sportovec musel být uveden 

v olympijském golfovém žebříčku ke dni 11. 7. 2016 a musel být držitelem platného průkazu 

vydaného jeho národní golfovou federací. 
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Tabulka č. 50 Počet míst pro sportovce golfu na OH 2016 

 
Maximální počet 

kvalifikujících se 

Maximální počet 

z pořádající země 

Maximální počet 

pozvánek od 

Tripartitní komise 

Celkem 

sportovců 

Muži 59 1 - 60 

Ženy  59 1 - 60 

Celkem  118 2 - 120 
International Golf Federation, 2016  

Za jeden NOV mohli na OH 2016 startovat 4 muži a 4 ženy, pokud se nacházeli 

v top 15 v olympijském golfovém žebříčku ze dne 11. 7. 2016. Pokud se golfisté nenacházeli 

v top 15, NOV mohl na OH 2016 vyslat jen 2 své mužské a 2 ženské zástupce. 

Místo na OH 2016 bylo administrativně přiděleno jmenovitě sportovcům. 

 Kvalifikační místa na OH 2016 

59 mužů a 59 žen se do Ria kvalifikovalo prostřednictvím olympijského golfového 

žebříčku (dále jen OGR, z anglického Olympic Golf Rankings), 1 místo pro muže a 1 místo 

pro ženy bylo vyhrazeno pro golfisty z pořádající země. OGR schvalovala IGF 

a aktualizoval se každé pondělí po dokončení předchozích turnajů z celého světa. 

Do pánského ORG se započítávalo umístění pouze z těchto oficiálně uznaných 

turnajů: PGA TOUR, European Tour, PGA TOUR of Australasia, Japan Golf Tour, Southern 

Africa Sunshine Tour, Asian Tour, Web.com Tour, European Challenge Tour, Korean Golf 

Tour, PGA TOUR Canada, PGA TOUR Latinoamérica a PGA TOUR China. 

Do dámského ORG se započítávalo umístění pouze z těchto oficiálně uznaných 

turnajů: Ladies Professional Golf Association, Ladies European Tour, Ladies Professional 

Golfers' Association of Japan, Korea Ladies Professional Golf Association, Australian 

Ladies Professional Golf, Symetra Tour, China Ladies Professional Golf Association Tour 

a Ladies European Access Series, stejně jako Ladies' Golf Union, která spravuje RICOH 

Women's British Open, v USA je to Golf Association, která řídí U. S. Women's Open. 

ORG se vytvořil takto: IFG pro každý turnaj schválila počet bodů, které top golfisté 

mohli získat na základě technické náročnosti jednotlivých turnajů. Body byly udělovány 

sportovcům na základě jejich konečného umístění v každém turnaji. ORG pořadí sportovců 

se vytvořilo ze získaných bodů v turnajích od 14. 7. 2014 do 11. 7. 2016. 
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Tabulka č. 51 Kvalifikační systém golfu pro muže a ženy 

Počet míst pro 

muže / ženy 
Typ soutěže 

59 / 59 

Olympic Golf Rankings of 11 July 2016 
1) nejdříve byli na OH 2016 kvalifikováni sportovci, kteří se umístili v top 15 v OGR 

ze dne 11. 7. 2016, přičemž se nesměl překročit počet maximálně 4 golfistů z 1 NOV 

2) poté byli do Ria pozváni sportovci umístění v OGR od 16. místa dále, přičemž 

se nesměl překročit počet maximálně 2 golfistů z 1 NOV, dokud se nezaplnila místa 

vyhrazená pro golfisty na OH 2016, což bylo 59, včetně kontinentálních míst 

3) každému z pěti kontinentů se zaručila účast minimálně 1 muže a 1 ženy na OH 2016 

(tzv. kontinentální místa), pokud se žádný sportovec z kontinentu na OH 2016 

neprobojoval v souladu s výše uvedeným systémem kvalifikace 

- kontinentální místa byla přidělena nejlépe umístěným golfistům v OGR z kontinentu, 

který na OH 2016 neměl kvalifikovaného svého sportovce 
International Golf Federation, 2016  

Místa na OH 2016 pro pořadatelskou zemi  

Pořádající zemi byla zaručena účast 1 muže a 1 ženy na OH 2016 v případě, 

že sportovci nesplnili podmínky účasti přes OGR ze dne 11. 7. 2016. Vybraný sportovec byl 

ten, který byl v OGR umístěn nejvýše. V případě, že by se z Brazílie neobjevil žádný golfista 

v OGR, IGF ve spolupráci s NOV Brazílie vybraly golfisty, kteří by reprezentovali Brazílii 

na OH 2016. 

Přerozdělování nevyužitých míst 

IGF do 11. 7. 2016 musela všem NOV oznámit počet přiřazených míst pro jejich 

sportovce na OH 2016. Do 14. 7. 2016 každý NOV musel potvrdit IGF místa, jež pro své 

golfisty využije. Dne 15. 7. 2016 IGF přerozdělila nevyužitá místa sportovcům dle umístění 

v olympijském golfovém žebříčku ze dne 11. 7. 2016, kteří ještě nebyli na OH 2016 

kvalifikováni. Musel se však dodržet maximální počet sportovců z 1 NOV. (International 

Golf Federation, 2016)  
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7.12 Házená 

Házená byla do programu OH zařazena v roce 1964.  

IHF nezveřejnila ve svých kvalifikačních kritérií na OH 2016 požadovaný věk 

sportovců. Dle Karla Nocara z Českého svazu házené IHF neurčila věkový limit 

pro sportovce házené na OH 2016.  

Tabulka č. 52 Disciplíny házené na OH 2016 

Muži 1 disciplína: 

muži (12 týmů) 

Ženy 1 disciplína: 

ženy (12 týmů) 
Tabulka graficky vytvořena autorkou na základě uvedených zdrojů v seznamu použitých informačních zdrojů. 

Tabulka č. 53 Počet míst pro sportovce házené na OH 2016 

 
Maximální počet 

kvalifikujících se 

Maximální počet 

z pořádající země 

Maximální počet 

pozvánek od 

Tripartitní komise 

Celkem 

sportovců 

Muži 154 (11 týmů) 14 (1 tým) - 168 (12 týmů) 

Ženy  154 (11 týmů) 14 (1 tým) - 168 (12 týmů) 

Celkem  308 (22 týmů) 28 (2 týmy) - 336 (24 týmů) 
International Handball Federation, 2016 

Každý NOV mohl v Riu reprezentovat 1 mužský (14 sportovců) a 1 ženský tým 

(14 sportovkyň). 

Místo na OH 2016 bylo administrativně přiděleno NOV.  

Tabulka č. 54 Kvalifikační systém házené pro muže a ženy 

Počet míst 

pro muže / 

ženy 

Typ soutěže 

1 / 1 

IHF Men’s / Women’s World Championship 2015 
- mistři / mistryně světa z roku 2015 měli nárok na 1 místo na OH 2016 

- v případě, že by se Brazílie jako pořádající země stala mistrem světa, místo na OH 2016 

by bylo přiděleno 2. umístěnému týmu v této soutěži 

4 / 4 

Continental Qualification Events  
- vítězové / vítězky z kontinentální kvalifikace Asie, Afriky, Evropy a Ameriky získali 

místo na OH 2016 

- každý kontinent musel mít na OH 2016 svůj zástupný tým 

6 / 6 

Men’s / Women’s Olympic Qualification Tournament  
- 6 míst na OH 2016 bylo přiděleno prostřednictvím 3 turnajů, ve kterých hrály vždy 

4 týmy 

- NOV, které v těchto turnajích skončily na 1. a 2. místech, získaly místo na OH 2016 

International Handball Federation, 2016 
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Náhradní sportovci 

Každý kvalifikovaný tým měl nárok na 1 náhradního sportovce do týmu. Náhradní 

sportovci nebyli zahrnuti do celkového počtu míst sportovců házené na OH 2016. 

Místa na OH 2016 pro pořádající zemi  

Pořádající zemi byla zaručena 2 místa na OH 2016, 1 místo pro mužský tým 

a 1 místo pro tým ženský. Brazílie musela IHF do 31. 12. 2014 potvrdit, zda využije svých 

míst na OH 2016, nebo ne. 

Přerozdělování nevyužitých míst 

Pokud by Brazílie odmítla své místo na OH 2016, volné místo by připadlo dalšímu 

nejlépe umístěnému doposud nekvalifikovanému NOV z amerického kontinentu v 2015 

World Championship (Men / Women). 

Pokud některý NOV odmítl svou účast na OH 2016, místo bylo přiděleno dalšímu 

nejlépe umístěnému doposud nekvalifikovanému NOV v soutěži, ze které se prvně zmíněný 

kvalifikoval. (International Handball Federation, 2016) 

 

7.13 Horská kola 

Premiéra olympijského závodu horských kol se odehrála na OH v Atlantě v roce 1996.  

Všichni sportovci, kteří se chtěli zúčastnit OH 2016, museli v roce 2016 dosáhnout 

minimálního věku 19 let. 

Tabulka č. 55 Disciplíny horských kol na OH 2016 

Muži 1 disciplína: 

muži horská kola 

Ženy 1 disciplína: 

ženy horská kola 
Tabulka graficky vytvořena autorkou na základě uvedených zdrojů v seznamu použitých informačních zdrojů. 

Způsobilost startovat v Riu byla dána tím, že  sportovec musel být držitelem platného 

průkazu vydaného národní cyklistickou federací a mít minimálně 10 bodů v UCI 

individuálním žebříčku Cross – country ze dne 25. 5. 2015 a 25. 5. 2016. 
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Tabulka č. 56 Počet míst pro sportovce závodu horských kol na OH 2016 

 
Maximální počet 

kvalifikujících se 

Maximální počet 

z pořádající země 

Maximální počet 

pozvánek od 

Tripartitní komise 

Celkem 

sportovců 

Muži 49 1 - 50 

Ženy  29 1 - 30 

Celkem  78 2 - 80 
Union Cycliste Internationale, 2016 

Jeden NOV mohli na OH 2016 reprezentovat 3 muži a 2 ženy. 

Místo na OH 2016 bylo administrativně přiděleno NOV. 

Tabulka č. 57 Kvalifikační systém horských kol pro muže a ženy 

Počet míst 

pro muže / 

ženy 

Typ soutěže 

 

 

41 / 25 

UCI Olympic Qualification Ranking  

Pořadí v UCI olympijském 

kvalifikačním žebříčku mužů / žen 

Počet kvalifikujících 

se z 1 NOV mužů / 

žen 

Celkem 

sportovců / 

sportovkyň 

NOV umístěné na 1. – 5. místě /  

NOV umístěné na 1. – 8. místě 
3 / 2 15 / 16 

NOV umístěné na 6. – 13. místě /  

NOV umístěné na 9. – 17. místě 
2 / 1 16 / 9 

NOV umístěné na 14. – 23. místě 1 10 

Mezisoučet  41 / 25 
- pořadí v UCI Olympic Qualification Ranking bylo kombinací UCI žebříčku národů 

ze dne 25. května 2015 a 25. května 2016 

- UCI žebříček národů se vypočítal jako součet bodů 3 nejlépe umístěných 

sportovců / sportovkyň z každého NOV v UCI individuálním žebříčku 

- pokud některý NOV měl v UCI individuálním žebříčku umístěné pouze 2 nebo 1 sportovce 

/ sportovkyni, byl také zahrnut do UCI žebříčku národů 

8 / 4 

Individual Ranking from the 2015 Continental Championships  

(s výjimkou Evropy) 
- pouze NOV, které nebyly na OH 2016 kvalifikovány skrze UCI Olympic Qualification 

Ranking, se mohly kvalifikovat prostřednictvím individuálního žebříčku z roku 2015 

v kontinentálních mistrovstvích 

Kontinent Pořadí mužů / žen 

Počet kvalifikujících 

se z 1 NOV mužů / 

žen 

Celkem 

sportovců / 

sportovkyň 

Afrika 
NOV umístěné na 1. – 2. 

místě / NOV na 1. místě 
1 / 1 2 / 1 

Amerika 
NOV umístěné na 1. – 2. 

místě / NOV na 1. místě 
1 / 1 2 / 1 

Asie 
NOV umístěné na 1. – 2. 

místě / NOV na 1. místě 
1 / 1 2 / 1 
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Oceánie  
NOV umístěné na 1. – 2. 

místě / NOV na 1. místě 
1 / 1 2 / 1 

Mezisoučet  8 / 4 

 

- pokud NOV získal místo na OH 2016 na základě individuálního žebříčku z roku 2015 

v kontinentálních mistrovstvích, ale před tím se již kvalifikoval skrze UCI Olympic 

Qualification Ranking, místo na OH 2016 získal další nejlépe umístěný NOV v jednotlivých 

žebříčcích v kontinentálních mistrovstvích  

- v případě, že by žádný NOV nebyl způsobilý k přidělení místa na OH 2016 podle výše 

uvedeného postupu, volné místo by se přidělilo dalšímu nejlépe umístěnému NOV 

ze stejného kontinentu v UCI Olympic Qualification Ranking 
Union Cycliste Internationale, 2016 

Rezervní sportovci 

Rezervní sportovci byli v tomto sportu bráni za konkurenční sportovce, kteří byli 

zapsáni svými NOV v určitém cyklistickém závodu, kde měl NOV místo, a rezervní 

sportovec splnil veškerá požadovaná kritéria. Jako rezervy mohli být vybráni tak, aby 

nahradili jiného sportovce v jiné cyklistické disciplíně až do doby konečného potvrzení 

seznamu z této disciplíny za předpokladu, že splnili požadovaná kritéria pro tuto disciplínu.  

Přerozdělování nevyužitých míst 

Pokud kvalifikovaný NOV nevyužil místo pro své sportovce na OH 2016, místo 

přerozdělila Tripartitní komise jako pozvánky od Tripartitní komise. V případě, 

že by Tripartitní komise nebyla schopna přidělit nevyužité kvalifikační místo, místo by bylo 

přiděleno dalšímu NOV dle žebříčku, ze kterého se NOV, který své místo na OH 2016, 

kvalifikoval, a to buď z UCI Olympic Qualification Ranking, nebo z individuálního žebříčku 

z roku 2015 v kontinentálních mistrovstvích.  

Pokud by Brazílie nevyužila svá místa na OH 2016, volná místa by se přerozdělila dle 

umístění NOV v UCI Olympic Qualification Ranking, tomu NOV, který dosud nebyl 

na OH 2016 kvalifikován. (Union Cycliste Internationale, 2016) 

 

 

 

 

 



76 

 

7.14 Jachting 

Jachtaři poprvé vypluli bojovat o olympijské vítězství na II. OH v Paříži. 

ISAF nezveřejnila ve svých kvalifikačních kritériích na OH 2016 požadovaný věk 

sportovců. Dle Dany Dvořákové z Českého svazu jachtingu ISAF neurčila věkový limit 

pro sportovce jachtingu na OH 2016.  

Tabulka č. 58 Disciplíny jachtingu na OH 2016 

Muži  5 disciplín: 

třída 470, třída Finn, třída RS:X-Windsurfing, třída Laser, třída 49er 

Ženy 4 disciplíny: 

třída 470, třída RS:X-Windsurfing, třída Laser Radial, třída 49er FX 

Mix 1 disciplína: 

třída Nacra 17 
Tabulka graficky vytvořena autorkou na základě uvedených zdrojů v seznamu použitých informačních zdrojů. 

Všichni závodníci, kteří se chtěli účastnit OH v Riu 2016, se museli objevit 

na oficiálním ISAF světovém žebříčku kdykoliv mezi 1. 8. 2014 – 1. 6. 2016 nebo soutěžit 

alespoň v jedné z kvalifikačních olympijských událostí. 

Tabulka č. 59 Počet míst pro sportovce jachtingu na OH 2016 

 
Maximální počet 

kvalifikujících se 

Maximální počet 

z pořádající země 

Maximální počet 

pozvánek od 

Tripartitní komise 

Celkem 

sportovců 

Muži 207 8 2 217 

Ženy  154 7 2 163 

Celkem  361 15 4 380 
International Sailing Federation, 2016 

Tabulka č. 60 Počet kvalifikačních míst v jednotlivých disciplínách jachtingu 

Disciplíny 
Počet lodí 

mužů 

Počet 

lodí žen 

Počet 

sportovců 

Počet 

sportovkyň 

Muži  Ženy     

třída RS:X  třída RS:X 36 26 36 26 

třída Laser  třída Laser Radial 46 37 46 37 

třída 470  třída 470 26 20 52 40 

třída 49er   třída 49er FX 20 20 40 40 

třída Finn - 23 - 23 - 

Mix     

Multihull – třída Nacra 17 20 40 

Celkem 274 380 
International Sailing Federation, 2016 
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Každý NOV mohl na OH 2016 vyslat maximálně 8 mužů a 7 žen, vždy jen jednu loď 

do každé disciplíny. Jeden sportovec mohl svůj NOV kvalifikovat pouze v jedné disciplíně.  

Místo na OH 2016 bylo administrativně přiděleno NOV. 

Tabulka č. 61 Kvalifikační systém jachtingu pro muže a ženy 

Počet míst pro lodě Typ soutěže 

138 2014 ISAF Sailing World Championships, Spain  

47 2015 World Championships  

75 2015 / 2016 Continental Qualification Events  
International Sailing Federation, 2016 

Tabulka č. 62 Počet míst na OH 2016 v jednotlivých disciplínách a v jednotlivých 

kvalifikačních soutěžích 
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Muži 

třída RS:X 18 6 2 2 1 2 2 2 1 0 36 36 

třída Laser 23 9 2 2 1 2 2 2 1 2 46 46 

třída Finn 12 4 1 1 1 1 1 1 1 0 23 23 

třída 470 13 6 1 1 1 1 1 1 1 0 26 52 

třída 49er 10 3 1 1 1 1 1 1 1 0 20 40 

Ženy 

třída RS:X 13 6 1 1 1 1 1 1 1 0 26 26 

třída Laser 

Radial 
19 4 2 2 1 2 2 2 1 2 37 37 

třída 470 10 3 1 1 1 1 1 1 1 0 20 40 

třída 49er FX 10 3 1 1 1 1 1 1 1 0 20 40 

Mix 

třída Nacra 17 10 3 1 1 1 1 1 1 1 0 20 40 
International Sailing Federation, 2016 

ISAF po každé kvalifikační události informovala NOV o přidělených místech 

na OH 2016. Tyto NOV musely do 1. 6. 2016 potvrdit, zda chtěly kvalifikovaná místa 

jachtařů využít, nebo ne. 
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Místa na OH 2016 pro pořadatelskou zemi a pozvánky od Tripartitní komise 

Pořádající země si pro své sportovce zaručila místo v každé disciplíně, tj. 8 míst 

pro muže a 7 míst pro ženy.  

Čtyři místa (dvě mužská a dvě ženská) rozeslala Tripartitní komise jachtařům 

zastupujícím Třídu Laser Radial. 

Přerozdělování nevyužitých míst  

Přerozdělení nevyužitých míst probíhalo ve třech fázích: 

- 1. fáze: volná místa se přerozdělila dle umístění sportovců ve World Championships 

2015 bez ohledu na kontinentální zastoupení, s dodržením míst ve stejných disciplínách 

- 2. fáze: pokud stále existovala nevyužitá místa v návaznosti na 1. fázi, volná místa 

se přerozdělila dle umístění sportovců v ISAF Sailing World Championships 2014, 

bez ohledu na kontinentální zastoupení, s dodržením míst ve stejných disciplínách 

- 3. fáze: pokud by stále existovala volná místa v návaznosti na předchozí opatření, místa 

byla přiřazena nejdříve dalšímu nejlepšímu jachtaři ze Třídy Laser Radial z World 

Championships 2015, poté další nejlepší jachtařce ze stejné třídy bez ohledu 

na kontinentální zastoupení 

- třetí fáze se opakovala do té doby, dokud nebyla přerozdělena všechna místa 

na OH 2016. (International Sailing Federation, 2016) 

 

 

7.15 Judo 

Tento sport se do programu OH dostal v roce 1964.  

Všichni sportovci, kteří se chtěli zúčastnit OH 2016, museli v roce 2016 dosáhnout 

minimálního věku 15 let. 

Tabulka č. 63 Disciplíny juda na OH 2016 

Muži  7 disciplín: 

do 60 kg, do 66 kg, do 73 kg, do 81 kg, do 90 kg, do 100 kg, nad 100 kg 

Ženy 7 disciplín: 

do 48 kg, do 52 kg, do 57 kg, do 63 kg, do 70 kg, do 78 kg, nad 78 kg 
Tabulka graficky vytvořena autorkou na základě uvedených zdrojů v seznamu použitých informačních zdrojů. 
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Tabulka č. 64 Počet míst pro sportovce juda na OH 2016 

 
Maximální počet 

kvalifikujících se 

Maximální počet 

z pořádající země 

Maximální počet 

pozvánek od 

Tripartitní komise 

Celkem 

sportovců 

Muži 214 7 
20 386 

Ženy  138 7 

Celkem  352 14 20 386 
International Judo Federation, 2016 

Každý NOV mohlo na OH 2016 zastupovat maximálně 7 mužů a 7 žen, vždy 

1 sportovec v jedné disciplíně.  

Místo na OH 216 bylo administrativně přiděleno jmenovitě sportovcům. 

IJF světový žebříček ze dne 30. 5. 2016 byl použit k přidělení 352 kvalifikačních míst 

na OH 2016 v následujícím systému kvalifikace juda: 

Tabulka č. 65 Kvalifikační systém juda pro muže a ženy 

Počet míst  Typ soutěže 

252 

(154 mužů /  

98 žen) 

Direct Qualification  
- prvních 22 judistů v 7 disciplínách a prvních 14 judistek v 7 disciplínách dle umístění 

v IJF světovém žebříčku ze dne 30. 5. 2016 se přímo kvalifikovalo na OH 2016, 

maximálně 1 sportovec z NOV v disciplíně 

- pokud měl NOV v top 22 mezi muži a v top 14 mezi ženami více zástupců, sám NOV 

si rozhodl, který sportovec jel na OH 2016 

100  

(60 mužů / 

40 žen) 

Continental Qualification 
- dalších 100 judistů bylo přímo kvalifikováno na OH 2016 dle IJF světového žebříčku 

ze dne 30. 5. 2016 založeném na kontinentálním zastoupení a podle následujícího postupu: 

Kontinent Počet míst pro muže Počet míst pro ženy Celkem míst 

Afrika 14 10 24 

Evropa 14 11 25 

Asie 12 8 20 

Oceánie 7 3 10 

Amerika 13 8 21 

Celkem  100 
- maximálně 1 sportovec z NOV se mohl kvalifikovat přes kontinentální kvalifikaci napříč 

všemi disciplínami 

- maximálně 2 sportovci z disciplíny z kontinentu se mohli kvalifikovat přes kontinentální 

kvalifikaci 

- pokud kontinent nevyužil pro své sportovce tato místa, jakákoliv zbývající místa byla 

přerozdělena na základě IJF světového žebříčku ze dne 30. 5. 2016, s dodržením 

maximálního počtu míst v disciplíně z jednoho NOV  

International Judo Federation, 2016 
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 Místa na OH 2016 pro pořadatelskou zemi 

Pořádající zemi se zaručilo 14 míst pro své sportovce na OH 2016, vždy 1 sportovec 

v jedné disciplíně.  

 Přerozdělení míst od Tripartitní komise 

V případě, že Tripartitní komise nebyla schopna rozeslat 20 pozvánek pro sportovce 

juda, místa byla přerozdělena dle umístění sportovců v IJF světovém žebříčku ze dne 

30. 5. 2016 bez ohledu na disciplínu a pohlaví s respektováním maximálního počtu 

1 sportovce z NOV v disciplíně. 

 Přerozdělování nevyužitých míst 

Pokud sportovec, který se na OH 2016 kvalifikoval přes Direct Qualification, odmítl 

svou účast na OH, volné místo připadlo dalšímu nejlépe umístěnému sportovci v IJF 

světovém žebříčku ze dne 30. 5. 2016 bez ohledu na jeho kontinent, ale s dodržením stejné 

disciplíny a s respektováním maximálního počtu jednoho sportovce z NOV ve váhové 

kategorii. 

Pokud sportovec, který se na OH 2016 kvalifikoval přes Continental Qualification, 

odmítl svou účast na OH 2016, volné místo připadlo dalšímu nejlépe umístěnému sportovci 

v kontinentální kvalifikaci příslušného kontinentu bez dodržení stejné disciplíny. Pokud 

kontinent nevyužil všechna svá místa pro judisty, zbývající volná místa byla přerozdělena 

dle umístění sportovců v IJF světovém žebříčku ze dne 30. 5. 2016 s respektováním 

maximálního počtu jednoho sportovce z NOV v disciplíně. 

Pokud by Brazílie nevyužila některé své místo v judu na OH 2016, volná místa by 

se přidělila sportovcům dle umístění v IJF světovém žebříčku ze dne 30. 5. 2016 bez ohledu 

na kontinent s dodržením stejné disciplíny a maximálním počtem jednoho sportovce z NOV. 

(International Judo Federation, 2016) 
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7.16 Lukostřelba  

Lukostřelba zavítala do programu OH již v roce 1896 a udržela se tam do roku 1920. 

Po odmlce se opět vrátila v roce 1972 v závodě jednotlivců. V roce 1988 se do programu 

OH přidala i soutěž družstev. 

WA nezveřejnila ve svých kvalifikačních kritériích na OH 2016 požadovaný věk 

sportovců. Dle Ing. Zdeňka Horáčka, předsedy Českého lukostřeleckého svazu, WA neurčila 

věkový limit pro sportovce lukostřelby na OH 2016. 

Tabulka č. 66 Disciplíny lukostřelby na OH 2016 

Muži  2 disciplíny: 

jednotlivci, družstva 

Ženy 2 disciplíny: 

jednotlivkyně, družstva 
Tabulka graficky vytvořena autorkou na základě uvedených zdrojů v seznamu použitých informačních zdrojů. 

Tabulka č. 67 Počet míst pro sportovce lukostřelby na OH 2016 

 
Maximální počet 

kvalifikujících se 

Maximální počet 

z pořádající země 

Maximální počet 

pozvánek od 

Tripartitní komise 

Celkem sportovců 

Muži 58 3 3 64 

Ženy  58 3 3 64 

Celkem  116 6 6 128 
World Archery, 2016  

Za jeden NOV mohli na OH 2016 startovat 3 muži a 3 ženy, v případě, že NOV měl 

na OH 2016 kvalifikovaný tým. Pokud neměl kvalifikovaný tým, za 1 NOV se mohl OH 

2016 účastnit 1 muž a 1 žena. 

Místo na OH 2016 bylo administrativně přiděleno NOV. 

Všichni sportovci, kteří se chtěli účastnit OH 2016, museli dosáhnout minimálního 

kvalifikačního skóre (dále už jen MKS) v období od 26. 7. 2015 do 11. 7. 2016 na WA 

registrovaných soutěžích. 

Muži: na vzdálenost 70 m minimální dosažený nástřel 630 bodů 

Ženy: na vzdálenost 70 m minimální dosažený nástřel 600 bodů 

Výkonný výbor WA učinil konečné rozhodnutí o každém sportovci, který neměl 

splněný MKS na WA registrovaných akcích, ale mohl dodatečně prokázat dosažení MKS. 

 

 



82 

 

Tabulka č. 68 Kvalifikační systém lukostřelby pro muže a ženy – týmy 

Počet míst 

muži / ženy 
Typ soutěže 

24 (8 týmů) / 

24 (8 týmů) 

2015 World Archery Championship (WAC)  
- 8 nejlepších týmů si zaručilo místo na OH 2016 

- pokud mezi 8 nejlepšími týmy byl zástupce z pořádající země, místo na OH 2016 připadlo 

vítěznému týmu z bodovaného turnaje, který WA uspořádala během této akce 

pro týmy umístěné na 9. – 16. místě  

 

9 (3 týmy) /  

9 (3 týmy) 

Final World Team Qualification Tournament (FTQT)  

- pokud některý z 3 NOV, které získaly místo na OH 2016 přes FTQT, už měl získané místo 

v individuálních soutěžích, bylo toto získané individuální místo přidáno do seznamu 

neobsazených míst v Final World Individual Qualifying Tournament 
- FTQT se konalo ve spojení se soutěží Archery World Cup 

World Archery, 2016  

Z každého kvalifikovaného týmu 1 lukostřelec získal automaticky místo na OH 2016 

v individuální disciplíně. 

Tabulka č. 69 Kvalifikační systém lukostřelby pro muže a ženy – individuální disciplíny 

Počet míst 

muži / ženy 
Typ soutěže 

8 / 8 

2015 World Archery Championship (WAC)  
- zde mohl startovat vždy jen 1 sportovec z NOV 

- 8 nejlépe umístěných sportovců, kteří neměli nárok startovat na OH 2016 prostřednictvím 

týmové soutěže, získali místo na OH 2016 

14 / 14 

Continental Qualification Tournaments (CQTs) 

- zde mohl startovat vždy jen 1 sportovec z NOV 

- 3 nejlepší sportovci z Evropy, z Afriky, z Asie, z Ameriky a 2 nejlepší sportovci z Oceánie 

si vybojovali účast na OH 2016 

3 / 3 

Final World Individual Qualification Tournament (FIQT)  
- 3 nejlepší v tomto turnaji si zaručili místo na OH 2016 

- každý NOV mohl získat pouze 1 místo na OH 2016 přes FIQT 

- FIQT se konalo ve spojení se soutěží Archery World Cup 

World Archery, 2016  

Místa na OH 2016 pro pořadatelskou zemi 

Tři místa byla automaticky přidělena pořádající zemi, pokud se sportovci z Brazílie 

zúčastnili World Archery Championship 2015. 

Přerozdělování nevyužitých míst 

Všechny NOV, kteří chtěli mít své zástupce na OH v Riu, museli do 1. 4. 2016 potvrdit 

počet míst, které využijí. Poté se přerozdělovala nevyužitá místa. Do 15. 7. 2016 měl WA 

potvrdit přerozdělení nevyužitých míst dle umístění sportovců ve světovém žebříčku. 
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1) Týmová místa získaná na turnaji 2015 World Archery Championships (WAC) 

Pokud tým, který se kvalifikoval na OH 2016, nepotvrdil své místo, nebo pokud si přál 

podílet se jen na soutěži jednotlivců, NOV měl možnost vybrat pouze 1 sportovce v soutěži 

jednotlivců. V tomto případě volné místo pro svůj tým na OH 2016 získal další nejlépe 

umístěný tým v turnaji Final Team Qualification Tournament. 

2) Individuální místa získaná na turnaji 2015 World Archery Championships 

(WAC) 

Všechna nevyužitá místa získaná v soutěži 2015 WAC byla přerozdělena sportovcům 

dle jejich umístění v turnaji Final Individual Qualification Tournament. 

3) Individuální místa získaná na turnajích Continental Qualification Tournaments 

(CQTs) 

Všechna nevyužitá místa z těchto turnajů byla přerozdělena dalším nejlépe umístěným 

NOV a jejich sportovcům z příslušného kontinentu, které nebyly doposud na OH 2016 

kvalifikovány. Pokud z příslušného kontinentu již nebyl žádný sportovec a jeho NOV 

způsobilý k účasti na OH 2016, volná místa přerozdělil výkonný výbor WA dalším nejlépe 

umístěným sportovcům bez ohledu na kontinent dle žebříčku WA lukostřelby 

ze dne 1. 6. 2016. 

4) Místa získaná v soutěžích Final World Team Qualification Tournament (FTQT) 

a Final World Individual Qualification Tournaments (FIQT) 

Přerozdělení nevyužitých míst probíhalo na základě umístění sportovců nebo týmů 

v soutěži, ze které se sportovec / tým, jenž odmítl své místo na OH 2016, kvalifikoval. Pokud 

žádný sportovec / tým nebyl dle tohoto systému způsobilý k účasti v Riu, výkonný výbor 

WA přidělil místo sportovcům / týmům dle umístění ve WA světovém žebříčku ze dne 1. 7. 

2016.  

V případě, že by místa nemohla být přerozdělena dle výše uvedených kritérií, místa by 

přerozdělila Tripartitní komise jako dodatečné pozvánky od Tripartitní komise. 

Pokud by pořádající země nevybrala tým k účasti na OH 2016, volné místo by připadlo 

dalšímu nejlépe umístěnému týmu v FTQT. (World Archery, 2016)  
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7.17 Moderní gymnastika 

Tento čistě ženský sport byl do programu OH zařazen v roce 1984. 

Všechny gymnastky, které se chtěly zúčastnit OH 2016, musely v roce 2016 dosáhnout 

minimálního věku 16 let. 

Tabulka č. 70 Disciplíny moderní gymnastiky na OH 2016 

Ženy 2 disciplíny: 

víceboj jednotlivkyň, společné skladby 
Tabulka graficky vytvořena autorkou na základě uvedených zdrojů v seznamu použitých informačních zdrojů. 

Sportovkyně způsobilé k účasti v Riu 2016 musely dosáhnout minimálních 

technických standardů stanovených FIG a být držitelem platné FIG licence až do konce 

roku 2016. 

Tabulka č. 71 Počet míst pro sportovkyně moderní gymnastiky na OH 2016 

 
Maximální počet 

kvalifikujících se 

Maximální počet 

z pořádající země 

Maximální počet 

pozvánek od 

Tripartitní komise 

Celkem 

sportovkyň 

Ženy  89 6 1 96 
Fédération Internationale de Gymnastique, 2016 

NOV mohlo na OH 2016 zastupovat maximálně 7 sportovkyň, z toho 5 tvořilo tým 

a 2 další se mohly kvalifikovat v individuální disciplíně. 

Místo na OH 2016 bylo administrativně přiděleno NOV pro týmy i jednotlivkyně, 

které se na World Championships 2015 umístily na 1. – 15. místě.  

Místo na OH 2016 bylo administrativně přiděleno jmenovitě sportovkyním v těchto 

případech: gymnastkám, které se umístily na 1. – 6. místě v  Olympic Games Test 

Event 2016, gymnastkám z pořádající země, dle pozvánek od Tripartitní komise 

a přidělených kontinentálních míst. 

Tabulka č. 72 Kvalifikační systém pro společné skladby 

Počet míst 

pro NOV 
Typ soutěže 

10 týmů 

(50 gymnastek) 

2015 World Championships  
- účastnit se mohly týmy, které na MS 2014 skončily na 1. – 24. místě 

- 10 týmů se na OH 2016 kvalifikovalo přes tuto soutěž 

- týmy musely být minimálně z 3 kontinentů, aby bylo dodrženo minimální 

kontinentální zastoupení   

- kritéria pro přidělování míst na OH 2016 z této soutěže byla následovná: 

a) NOV, které se umístily na 1. – 8. místě podle žebříčku výsledků, se kvalifikovaly 

na OH 2016 
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zbývající 2 místa: 

b) v případě, že minimální kontinentální zastoupení nešlo dosáhnout dle kritéria ad a), 

nejlépe umístěný způsobilý tým z kontinentu, který by neměl odpovídající zastoupení 

na OH 2016, získal místo pro svůj NOV na OH 2016 

c) pokud se minimálního kontinentálního zastoupení dosáhlo dle kritérií ad a) a ad b), 

další nejlépe umístěný tým (týmy) bez ohledu na kontinent získal místo pro svůj NOV 

na OH 2016, aby se obsadila zbývající volná místa  

3 týmy  

(15 gymnastek) 

2016 Olympic Games Test Event  

- právo na účast v této události měly: 

a) vítězný NOV z World Championships 2015 

- vzhledem k tomu, že tento NOV byl již do Ria kvalifikován, výsledky tohoto týmu 

nebyly brány v úvahu pro účely kvalifikace 

b) 6 nejlépe umístěných NOV na World Championships 2015 po těch 10 týmech, které 

již byly na OH 2016 kvalifikovány 

c) tým pořádající země 

- v případě, že by Brazílie na tento turnaj byla pozvána přes výše uvedená kritéria, 

další nejlépe umístěný a způsobilý NOV dle žebříčku výsledků týmů na World 

Championships 2015 byl vyzván k účasti v této události 

- NOV umístěné na 1. – 3. místě v Olympic Games Test Event 2016 se kvalifikovaly 

do Ria 

1 tým  

(5 gymnastek) 

Kvalifikační místa: 

- v případě, že se tým z Brazílie již na OH 2016 kvalifikoval přes výše uvedená 

kritéria, poslední místo na OH 2016 připadlo dalšímu nejlépe umístěnému NOV 

dle žebříčku výsledků týmů v Olympic Games Test Event 2016 

Fédération Internationale de Gymnastique, 2016 

Každá gymnastka mohla vybojovat pouze 1 místo na OH 2016 pro svůj NOV. 

Tabulka č. 73 Kvalifikační systém pro víceboj jednotlivkyň 

Počet míst Typ soutěže 

15 míst 

pro NOV 

2015 World Championships  
- gymnastky umístěné na 1. – 15. místě dle individuálního žebříčku výsledků, 

kvalifikovaly místo na OH 2016 pro svůj NOV 

- maximálně 2 gymnastky z 1 NOV se mohly na OH 2016 kvalifikovat prostřednictvím této 

soutěže 

6 míst pro 

gymnastky 

2016 Olympic Games Test Event  
- právo na účast v této události měly: 

a) gymnastky, které se na World Championships 2015 umístily na 1. – 3. místě 

- vzhledem k tomu, že tyto NOV byly již do Ria kvalifikovány, výsledky těchto gymnastek 

nebyly brány v úvahu pro účely kvalifikace 

b) 22 nejlépe umístěných NOV dle výsledků individuálního žebříčku z World 

Championships 2015, které ještě nebyly do Ria kvalifikovány,  

c) gymnastka z pořádající země 

- v případě, že by Brazílie na tento turnaj byla pozvána přes výše uvedená kritéria, další 

nejlépe umístěný a způsobilý NOV dle individuálního žebříčku výsledků z World 

Championships 2015 byl vyzván k účasti v této události 

 

Kvalifikační místa: 

- gymnastky umístěné na 1. – 6. místě dle individuálního žebříčku výsledků této kvalifikační 

soutěže se přímo kvalifikovaly do Ria, maximálně 1 gymnastka z NOV 
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3 místa 

pro 

gymnastky 

Continental representation  
- minimální kontinentální zastoupení (včetně pořádající země a pozvánek od Tripartitní 

komise) mělo být: minimálně 1 gymnastka z Afriky, 1 z Ameriky, 1 z Asie, 1 z Evropy 

a 1 z Oceánie  
- pokud se minimálního kontinentálního zastoupení nezaručilo po akcích World 

Championships 2015 ani po Olympic Games Test Event 2016, nejlépe umístěná gymnastka 

z kontinentu na World Championships 2015 měla přímý nárok startovat na OH 2016 

- pokud by 3 místa, která byla vyhrazena pro zajištění minimálního kontinentálního 

zastoupení, nebyla dostatečná, počet míst přidělených přes Olympic Games Test Event 2016 

byl odpovídajícím způsobem snížen 

- všechna nevyužitá kontinentální místa byla přidělena dalším nejlépe umístěným 

gymnastkám v Olympic Games Test Event 2016 

Fédération Internationale de Gymnastique, 2016 

 Místa na OH 2016 pro pořadatelskou zemi 

 Pořadatelské zemi bylo na OH 2016 zaručeno 6 míst, a to následovně: 

- maximálně 1 místo pro tým ve společných skladbách, pokud se nekvalifikoval přes jiná 

kritéria, 

- maximálně 1 místo pro gymnastku v individuální soutěži, pokud se nekvalifikovala 

přes jiná kritéria, dle umístění na World Championships 2015. 

 Přerozdělování nevyužitého místa pořádající země 

 Pokud Brazílie nevyužila své místo na OH 2016 v týmové / individuální soutěži, další 

nejlépe umístěný NOV v žebříčku výsledků v Olympic Games Test Event 2016 získal místo 

na OH 2016. Pokud toto rozhodnutí ovlivnilo minimální kontinentální zastoupení Ameriky, 

místo bylo přiděleno dalšímu nejlépe umístěnému NOV v žebříčku výsledků v Olympic 

Games Test Event 2016 tak, aby bylo dodrženo minimální kontinentální zastoupení. Pokud 

žádný / á tým / gymnastka nesplňoval / a výše uvedená kritéria, volné místo získal další 

nejlépe umístěný NOV z Ameriky dle žebříčku výsledků z World Championships 2015. 

 Přerozdělení nevyužitých míst týmů / individuálních gymnastek 

 V případě, že se kvalifikovaný NOV vzdal svého týmového / individuálního místa 

na OH 2016, další nejlépe umístěný NOV v žebříčku výsledků v Olympic Games Test 

Event 2016 získal místo na OH 2016. 

 V případě, že se kvalifikovaný NOV vzdal svého týmového / individuálního místa 

na OH 2016 získaného kontinentální reprezentací, další nejlépe umístěný NOV ze stejného 

kontinentu v žebříčku výsledků na World Championships 2015 získal místo na OH 2016. 
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 Pokud by Tripartitní komise nebyla schopna vyčlenit pozvánku do Ria, gymnastka 

z dalšího nejlépe umístěného NOV dle individuálního žebříčku výsledků z Olympic Games 

Test Event 2016 by získala místo na OH 2016. (Fédération Internationale de Gymnastique, 

2016) 

 

7.18 Moderní pětiboj 

Do programu OH tento sport poprvé zavítal v roce 1912, pro ženy se otevřel v Sydney 

v roce 2000.  

UIPM nezveřejnila ve svých kvalifikačních kritériích na OH 2016 požadovaný věk 

sportovců. Dle Lucie Grolichové z Českého svazu moderního pětiboje UIPM neurčila 

věkový limit pro sportovce moderního pětiboje na OH 2016.  

Tabulka č. 74 Disciplíny moderního pětiboje na OH 2016 

Muži  1 disciplína: 

muži 

Ženy 1 disciplína: 

ženy  
Tabulka graficky vytvořena autorkou na základě uvedených zdrojů v seznamu použitých informačních zdrojů. 

Tabulka č. 75 Počet míst pro sportovce moderního pětiboje na OH 2016 

 
Maximální počet 

kvalifikujících se 

Maximální počet 

z pořádající země 

Maximální počet 

pozvánek od 

Tripartitní komise 

Celkem 

sportovců 

Muži 33 1 2 36 

Ženy  33 1 2 36 

Celkem  66 2 4 72 
Union Internationale de Pentathlon Moderne, 2016 

Z každé země pod vedením jednoho NOV se mohli na OH 2016 kvalifikovat 

maximálně 2 muži a 2 ženy.  

Místo na OH 2016 bylo administrativně přiděleno jmenovitě sportovcům. NOV s více 

než dvěma kvalifikovanými sportovci měly právo rozhodnout, které dva kvalifikované 

sportovce vyšle na OH 2016. 
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Tabulka č. 76 Kvalifikační systém moderního pětiboje pro muže a ženy 

Počet míst pro 

muže / ženy 
Typ soutěže 

1 / 1 2015 UIPM World Cup Final 

20 / 20 

Continental Championships  
- počet míst na OH 2016 dle umístění v jednotlivých kontinentálních mistrovstvích 

následovně: 1 místo pro Afriku, 5 míst pro Asii, 1 místo pro Oceánii, 1 místo pro Severní 

Ameriku, 1 místo pro Jižní Ameriku, 3 místa pro Ameriku, 8 míst pro Evropu 

3 / 3 2015 UIPM World Championships 

3 / 3 2016 UIPM World Championships  

6 / 6 

Pentathlon World Ranking List of 1 June 2016  
- dle světového žebříčku moderního pětiboje ze dne 1. 6. 2016 

- pokud se prvních 6 sportovců kvalifikovalo již na předchozích soutěžích, místo bylo 

přiděleno 7. ve světovém žebříčku atd. 

1 / 1 Pořádající země 

2 / 2 Rozhodnutí Tripartitní komise 
Union Internationale de Pentathlon Moderne, 2016 

 Přerozdělování nevyužitých míst   

Pokud některý NOV odmítl místo pro svého kvalifikovaného sportovce, volné místo 

se přerozdělilo následovně: 

- v případě, že se závodník kvalifikoval přes kontinentální mistrovství, místo připadlo 

dalšímu sportovci dle umístění na příslušném kontinentálním mistrovství 

- v případě, že se závodník kvalifikoval přes jinou kvalifikační soutěž, kromě 

kontinentálních mistrovství, místo připadlo dalšímu sportovci dle umístění 

v Pentathlon World Ranking ze dne 1. 6. 2016, dokud seznam sportovců na OH 2016 

nebyl plně obsazen - tento typ přerozdělování míst probíhal i tehdy, pokud své místo 

odmítla pořadatelská země, či pokud Tripartitní komise nebyla schopna vyčlenit 

pozvánku pro sportovce moderního pětiboje. (Union Internationale de Pentathlon 

Moderne, 2016) 
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7.19 Parkur  

Parkur se poprvé v programu OH objevil v roce 1900, poté byl z dvojích OH odebrán, 

do programu se opět dostal v roce 1912 a od té doby je jeho součástí.  

Všichni sportovci, kteří se chtěli zúčastnit OH 2016, museli v roce 2016 dosáhnout 

minimálního věku 19 let. Všichni koně, kteří se účastnili OH 2016, nesměli být mladší 9 let. 

Tabulka č. 77 Disciplíny parkuru na OH 2016 

Muži / Ženy  2 disciplíny: 

parkur jednotlivci, parkur týmy 
Tabulka graficky vytvořena autorkou na základě uvedených zdrojů v seznamu použitých informačních zdrojů. 

Tabulka č. 78 Počet míst pro sportovce parkuru na OH 2016 

 
Maximální počet 

kvalifikujících se 

Maximální počet 

z pořádající země 

Maximální počet 

pozvánek od 

Tripartitní komise 

Celkem 

sportovců 

Muži / Ženy 71 4 - 75 
Fédération Equestre Internationale, 2016 

Z každého NOV se do Ria mohli kvalifikovat maximálně 4 sportovci. 

Místo na OH 2016 bylo administrativně přiděleno NOV. 

Dodatečné požadavky: 

Všichni sportovci / koně, kteří se chtěli účastnit OH 2016, museli dosáhnout 

minimálních požadavků způsobilosti na vybraných akcích, které se konaly od 1. 1. 2015 

do 19. 6. 2016. Minimální požadavky byly splněny když: 

1) sportovci a koně neměli více než 8 penalizací v týmové soutěži (1. nebo 2. kolo) 

na soutěžích: European Championships 2015, Pan-American Games, či v jiných FEI 

Continental Championships 2015 pro seniory 

2) sportovci a koně dokončili 1. kolo ze dvou soutěží FEI World Cup na vybraných 

venkovních akcích CSI1 * -W, CSI2 * -W a CSI3 * -W v celkovém skóre bez trestných 

bodů 

3) sportovci a koně dokončili 1. kolo ze dvou soutěží FEI World Cup ve vybrané venkovní 

akci CSI4 * -W s nejvíce 4 penalizacemi v celkovém skóre  

4) sportovci a koně, kteří dokončili 1. kolo ze dvou soutěží FEI World Cup ve vybrané 

venkovní akci CSI5 * -W s nejvíce 8 penalizacemi v celkovém skóre 

5) sportovci a koně mohli být také způsobilí po splnění některého z následujících odstavců: 
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5. 1 sportovec a kůň musel dokončit 1. kolo dvou závodů Grand Prix ve vybraných 

venkovních CSI3 * akcích s nulovou penalizací 

5. 2 sportovec a kůň musel dokončit 1. kolo dvou závodů Grand Prix ve vybraných 

venkovních CSI4 * akcích s maximálně 4 trestnými body  

5. 3 sportovec a kůň musel dokončit 1. kolo dvou závodů Grand Prix ve vybraných 

venkovních CSI5 * akcích s maximálně 8 trestnými body 

5. 4 sportovec a kůň musel dokončit 1. nebo 2. kolo v soutěži Nations Cup ve vybraných 

venkovních CSIO akcích s maximálně 4 trestnými body v 1. kole nebo 

bez penalizace v kole druhém 

5. 5 sportovec a kůň musel dokončit 1. nebo 2. kolo v soutěži Nations Cup ve vybraných 

venkovních CSIO5 * akcích s maximálně 8 trestnými body, nebo musel dokončit 1. kolo 

soutěže Grand Prix s maximálně 8 trestnými body  

Pokud NOV zjistil, že bylo nemožné jejich sportovcům dosáhnout minimálních 

požadavků k účasti na OH 2016, jak je uvedeno výše, FEI na žádost NOV vyslala 

zahraničního delegáta k posouzení úrovně výkonnosti při speciálních kvalifikačních 

soutěžích, které probíhaly v souladu s pravidly FEI. Sportovci / koně, již v této soutěži měli 

8 a méně trestných bodů, byli považováni za způsobilé k účasti na OH 2016. 

FEI olympijské skupiny byly rozloženy do 7 geografických oblastí: 

- skupina A: severozápadní Evropa 

- skupina B: jihozápadní Evropa 

- skupina C: střední a východní Evropa, střední Asie 

- skupina D: Severní Amerika 

- skupina E: Střední a Jižní Amerika 

- skupina F: Afrika 

- skupina G: jihovýchodní Asie, Oceánie 
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Kvalifikační systém týmů 

Patnáct NOV získalo přímou kvalifikaci. Týmy byly složené z minimálně 3 sportovců 

/ koní a maximálně 4 sportovců / koní, a to následovně: 

Tabulka č. 79 Kvalifikační systém parkuru pro týmy 

Počet týmů (počet 

míst pro sportovce) 
Typ soutěže 

1 (max. 4 sportovci) Pořadatelská země 

5 (max. 20 sportovců) 
2014 World Equestrian Games 
- 5 nejlepších týmů získalo místo na OH 2016 s výjimkou pořadatelské země 

3 (max. 12 sportovců) 
2015 European Jumping Championship 
- 3 nejlepší týmy ze skupin A a / nebo B získaly místo na OH 2016 

2 (max. 8 sportovci) 
2015 Pan American Games 
- 2 nejlepší týmy získaly místo na OH 2016 

1 (max. 4 sportovci) 
Olympic Qualification event 
- nejlepší tým ze skupiny F získal místo na OH 2016 

1 (max. 4 sportovci) 
Olympic Qualification event 
- nejlepší tým ze skupiny C získal místo na OH 2016 

2 (max. 8 sportovci) 
Olympic Qualification event 
- 2 nejlepší týmy ze skupiny G získaly místo na OH 2016 

Celkem: 15 týmů / maximum 60 sportovců 
Fédération Equestre Internationale, 2016 

Individuální kvalifikace 

Pouze NOV, které nezískaly místo na OH 2016 přes týmovou kvalifikaci, se mohly 

kvalifikovat v individuálních disciplínách. Každý sportovec mohl získat maximálně 

1 místo na OH 2016 pro svůj NOV. 

FEI olympijský žebříček parkuru byl omezen na 15 nejlepších výsledků sportovce 

na akcích konaných od 1. 1. 2015 do 6. 3. 2016. 

Patnáct míst v individuální disciplíně (1 sportovec a 1 kůň) bylo vyhrazeno pro NOV 

s maximálním počtem 2 sportovců s jedním koněm následovně: 

Tabulka č. 80 Kvalifikační systém parkuru pro jednotlivce 

Počet 

míst 
Typ soutěže 

4 
FEI Olympic Athletes Ranking  
- nejlepší sportovec ze skupin: A, B, C a F získal 1 místo na OH 2016 pro svůj NOV 

6 
2015 Pan American Games 
- 6 nejlepších ze skupin D a / nebo E získalo místo na OH 2016 s výjimkou pořadatelské země 

1 
Olympic Qualification event 
- nejlepší sportovec ze skupiny G získal místo na OH 2016 
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4 
FEI Olympic Athletes Ranking  
- 4 nejlepší sportovci v tomto žebříčku získali místo na OH 2016 

Celkem: 15 sportovců 
Fédération Equestre Internationale, 2016 

Náhradní sportovci 

Každý kvalifikovaný tým měl nárok na 1 náhradního sportovce a náhradního koně. 

Náhradní sportovci / koně museli dodržovat stejná pravidla způsobilosti jako ostatní 

sportovci. 

Místa na OH 2016 pro pořadatelskou zemi 

Pořádající zemi bylo zaručeno místo pro jeden tým s maximálně 4 sportovci. Každý 

sportovec a tým musel splnit minimální požadavky způsobilosti k účasti na OH 2016. 

V případě, že by Brazílie nebyla schopna vyslat na OH 2016 svůj tým, mohla na OH 2016 

vyslat 1 nebo 2 sportovce v individuální disciplíně. 

Přerozdělování nevyužitých míst  

Pokud některý kvalifikovaný tým odmítl své místo na OH 2016, nebo pokud sportovci 

z kvalifikovaného týmu nesplnili minimální požadavky k účasti na OH 2016, volné místo 

dostal další nejlépe umístěný tým v události, ze které se prvně zmíněný tým na OH 2016 

kvalifikoval. Pokud některý kvalifikovaný tým vyslal na OH 2016 v týmu pouze 3 sportovce, 

namísto maximálního počtu 4, volné místo se přerozdělilo dalšímu nejlépe umístěnému 

NOV ve FEI Olympic Athletes Ranking – Jumping. 

Nevyužitá místa z individuálních disciplín byla přerozdělena dle umístění sportovců 

v soutěžích nebo v žebříčcích, ze kterých se místo uvolnilo.  

Přerozdělení nevyužitých míst pořádající země probíhalo na základě umístění 

sportovců, kteří ještě nebyli na OH 2016 kvalifikováni, ve FEI Olympic Athletes 

Ranking – Jumping. (Fédération Equestre Internationale, 2016) 
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7.20 Plavání 

Plavání je v programu OH od počátku novodobých her od roku 1896.  

Minimální věk pro plavce soutěžících na OH a MS musí být stejný jako minimální věk 

plavců na MS plavání juniorů, tzn., ženy musí dovršit 14 let v roce soutěže a muži 15 let 

v roce soutěže. Výjimku mohli dostat i mladší závodníci, pokud dosáhli v kvalifikačních 

akcích alespoň "B" času. (Fédération Internationale de Natation, 2016) 

Tabulka č. 81 Disciplíny plavání na OH 2016 

Muži 

16 disciplín: 

50 m volný způsob, 100 m volný způsob, 200 m volný způsob, 400 m volný 

způsob, 1 500 m volný způsob, 100 m znak, 200 m znak, 100 m prsa, 200 m prsa, 

100 m motýlek, 200 m motýlek, 200 m polohový závod, 400 m polohový závod, 

4 × 100 m volný způsob, 4 × 200 m volný způsob, 4 × 100 m polohový závod 

Ženy 

16 disciplín: 

50 m volný způsob, 100 m volný způsob, 200 m volný způsob, 400 m volný 

způsob, 800 m volný způsob, 100 m znak, 200 m znak, 100 m prsa, 200 m prsa, 

100 m motýlek, 200 m motýlek, 200 m polohový závod, 400 m polohový závod, 

4 × 100 m volný způsob, 4 × 200 m volný způsob, 4 × 100 polohový závod 
Tabulka graficky vytvořena autorkou na základě uvedených zdrojů v seznamu použitých informačních zdrojů. 

Na OH v Riu bylo pro plavce vyhrazeno 900 míst. Celkový počet NOV, které 

se účastnily plaveckých závodů v Riu, se musel minimálně rovnat počtu NOV zastoupených 

v roce 2015 na MS v Kazani za předpokladu, že všichni sportovci byli způsobilí startovat 

na OH 2016. Jen ti plavci, kteří byli způsobilí startovat na oficiálních FINA soutěžích 

v souladu s pravidly FINA, měli nárok účastnit se OH 2016. 

Jeden NOV mohlo na OH v Riu zastupovat maximálně 26 plavců z každého pohlaví. 

NOV mohl mít v každé disciplíně 2 své zástupce nebo 1 štafetu. 

NOV bez kvalifikovaného plavce nebo plavecké štafety mohl do Ria přihlásit 

maximálně 2 sportovce, 1 muže a 1 ženu, v rámci tzv. univerzálních míst. Pouze ti sportovci, 

kteří se účastnili 16. FINA MS v Kazani v roce 2015 a byli FINA schváleni soutěžit, mohli 

mít nárok na univerzální místa. 

Místo na OH 2016 bylo administrativně přiděleno jmenovitě sportovcům 

v individuálních disciplínách. Ve štafetách byla místa na OH 2016 administrativně přidělena 

NOV. 
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Kvalifikační místa do Ria sportovci získali dle následujících priorit: 

1. plavci, kteří splnili olympijský kvalifikační čas (Olympic Qualifying Times = OQT / 

“A” Time) 

2. sportovci ze štafet 

3. univerzální místa 

4. vybraní sportovci, kteří splnili olympijský výběrový čas (Olympic Selection Time = 

OST / “B” time) 

Tabulka č. 82 Kvalifikační systém plavání pro muže a ženy v individuálních disciplínách 

Typ soutěže 

Olympic Qualifying Time (OQT / “A” Time) and Olympic Selection Time (OST / 

“B” time)  
- místo na OH 2016 bylo možné získat během kvalifikačního období od 1. 3. 2015 do 3. 7. 2016 na soutěžích 

schválených FINA (FINA World Championships, Continental Championships, Continental 

Qualification Events, National Championships and Trials a ostatní kvalifikační akce schválené FINA) 
- plavci, kteří dosáhli OQT / "A" času v 1 nebo více individuálních disciplínách byli automaticky 

kvalifikováni k účasti v Riu 

- NOV mohl na OH 2016 vyslat 2 sportovce ve stejné disciplíně, pokud oba závodníci dosáhli OQT / "A" 

Time 

- po skončení kvalifikačního období FINA posoudila počet sportovců, kteří dosáhli na OQT / "A" Time, 

počet kvalifikovaných štafet a počet přiřazených univerzálních míst 

- na základě toho pak FINA zvala do Ria plavce, kteří splnili OST "B" Time, dokud nebylo dosaženo 

celkového počtu míst v plavání ve výši 900 plavců na OH 2016 

- místa dle OST "B" Time byla distribuována podle pozice ve světovém žebříčku FINA ze dne 3. 7. 2016 

- NOV mohl na OH 2016 vyslat pouze 1 sportovce do plavecké disciplíny, pokud se plavec do Ria 

kvalifikoval přes OST "B" Time 

Fédération Internationale de Natation, 2016 

V každé štafetové disciplíně mohlo závodit maximálně 16 kvalifikovaných týmů. 

Dohromady bylo v Riu 96 plaveckých štafet. Každý NOV mohl mít kvalifikovanou 

1 štafetu v každé disciplíně.  

Tabulka č. 83 Kvalifikační systém plavání pro muže a ženy ve štafetách 

Typ soutěže 

FINA World Championships  
- prvních 12 umístěných týmů v každé disciplíně v závodu štafet na 16. FINA MS v Kazani 

se automaticky kvalifikovalo do Ria  

Fastest Time during the qualification period (Nejrychlejší čas během kvalifikačního období) 

- zbývající 4 místa v každé štafetové disciplíně do Ria dostaly štafety s nejrychlejšími časy ve FINA 

světovém žebříčku ze dne 31. 5. 2016 dosaženými během kvalifikačního období v kvalifikačních akcích 

schválených FINA od 1. 3. 2015 do 31. 5. 2016 

- plavce, kteří se do Ria kvalifikovali v individuálních disciplínách, se mohlo využít i pro štafety, i když 

nedosáhli na OST čas potřebný pro štafety, a to v odpovídajícím plaveckém stylu a vzdálenosti, do kterých 

byli řazeni v individuálních disciplínách 
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- každý NOV mohl vstoupit do závodu štafet s dodatečnými plavci za předpokladu, že tito plavci dosáhli 

alespoň OST času pro odpovídající styl a vzdálenost závodu, do kterých měli být zařazeni 

- použil se následující vzorec: 

1 štafeta – 2 dodateční plavci 

2 štafety – 4 dodateční plavci 

3 štafety – 6 dodatečných plavců 

4 štafety – 8 dodatečných plavců 

5 štafet – 10 dodatečných plavců 

6 štafet – 12 dodatečných plavců 

- pokud NOV vstoupil do závodu štafet jen v určité disciplíně, dodateční plavci museli plavat buď 

v rozplavbě, nebo ve finále tohoto závodu štafet 

Fédération Internationale de Natation, 2016 

Univerzální místa 

Pouze plavci, kteří se zúčastnili 16. FINA MS v Kazani v roce 2015 a kteří mohli 

závodit na oficiálních FINA soutěžích, měli nárok na univerzální místo v plavání. 

Pouze NOV, které neměly do Ria kvalifikovaného plavce přes OQT / "A" Time nebo 

OST / "B" Time, se mohly do 3. 7. 2016 přihlásit o univerzální místo na OH 2016 pro svého 

1 plavce a 1 plavkyni za předpokladu, že tito sportovci se zúčastnili 16. FINA MS 2015. 

NOV s plavci, kteří dosáhli OQT / "A" Time nebo OST / "B" Time pouze v 1 pohlaví, 

mohly také žádat o univerzální místa pro druhé pohlaví v 1 disciplíně. FINA univerzálnost 

míst potvrdila NOV do 5. 7. 2016. 

OST / "B" Time 

Po skončení kvalifikačního období FINA posoudila počet plavců kvalifikujících se do 

Ria přes OQT / "A" Time, počet štafet a počet rozdělených univerzálních míst s cílem 

dokončit plně obsazený seznam plavců na OH 2016. Na základě toho pak FINA zvala do Ria 

sportovce, kteří dosáhli OST / "B" Time. 

Kvalifikační normy pro plavce pro OH 2016 

Standardy byly založeny v prosinci 2014 na následujících číslech: 

- OQT / "A" Time (Olympic Qualifying Times) = čas plavce na 16. místě na OH 

v Londýně 2012 v dané disciplíně 

- OST / "B" Time (Olympic Selection Time) = přidáno 3,5 % k OQT / "A" Time  
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Tabulka č. 84 Kvalifikační normy pro plavce na OH 2016 

Muži 

Disciplína 

 

Ženy 

OQT / 

“A” 

Time) 

OST / 

“B” 

Time 

OQT / 

“A” 

Time 

OST / 

“B” 

Time 

22,27  23,05 50 m volný způsob 25,28 26,17 

48,99 50,70 100 m volný způsob 54,43 56,34 

1:47,97 1:51,75 200 m volný způsob 1:58,96 2:03,13 

3:50,44 3:58,51 400 m volný způsob 4:09,08 4:17,80 

  800 m volný způsob 8:33,97 8:51,96 

15:14,77 15:46,79 1 500 m volný způsob   

54,36 56,26 100 m znak 1:00,25 1:02,36 

1:58,22 2:02,36 200 m znak 2:10,60 2:15,17 

1:00,57 1:02,69 100 m prsa 1:07,85 1:10,22 

2:11,66 2:16,27 200 m prsa 2:26,94 2:32,08 

52,36 54,19 100 m motýlek 58,74 1:00,80 

1:56,97 2:01,06 200 m motýlek 2:09,33 2:13,86 

2:00,28 2:04,39 200 m polohový závod 2:14,26 2:18,96 

4:16,71 4:25,69 400 m polohový závod 4:43,46 4:53,38 
Fédération Internationale de Natation, 2016 

Přerozdělování nevyužitých míst 

Přerozdělení nevyužitých nebo odmítnutých míst na OH 2016 ve štafetách probíhalo 

na základě další nejlépe umístěné štafety ve FINA světovém žebříčku ze dne 31. 5. 2016. 

Přerozdělení nevyužitých nebo odmítnutých míst na OH 2016 v individuálních 

disciplínách probíhalo na základě dalšího nejlépe umístěného plavce ve FINA světovém 

žebříčku ze dne 3. 7. 2016.  

Taktéž nevyužitá univerzální místa byla přerozdělena na základě dalšího nejlépe 

umístěného plavce ve FINA světovém žebříčku ze dne 3. 7. 2016. (Fédération 

Internationale de Natation, 2016) 
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7.21 Plážový volejbal 

V roce 1996 přibyl do programu OH plážový volejbal.  

Minimálním věkem pro sportovce plážového volejbalu bylo určeno 14 let v první den 

soutěže na OH 2016. 

Tabulka č. 85 Disciplíny plážového volejbalu na OH 2016 

Muži  1 disciplína: 

muži (24 týmů) 

Ženy 1 disciplína: 

ženy (24 týmů) 
Tabulka graficky vytvořena autorkou na základě uvedených zdrojů v seznamu použitých informačních zdrojů. 

Tabulka č. 86 Počet míst pro sportovce plážového volejbalu na OH 2016 

 
Maximální počet 

kvalifikujících se 

Maximální počet 

z pořádající země 

Maximální počet 

pozvánek od 

Tripartitní komise 

Celkem 

sportovců 

Muži 46 (23 týmů) 2 (1 tým) - 48 (24 týmů) 

Ženy  46 (23 týmů) 2 (1 tým) - 48 (24 týmů) 

Celkem  92 (46 týmů) 4 (2týmy) - 96 (48 týmů) 
Fédération Internationale de volleyball, 2016 

Jeden NOV mohly na OH 2016 reprezentovat maximálně 2 ženské a 2 mužské týmy. 

Místo na OH 216 bylo administrativně přiděleno NOV. 

Každý sportovec mohl v kvalifikačních turnajích pro svůj NOV získat maximálně 

1 místo na OH Rio 2016.  

Tabulka č. 87 Kvalifikační systém plážového volejbalu pro muže a ženy 

Počet míst pro 

muže / ženy 
Typ soutěže 

1 / 1  2015 FIVB Beach Volleyball Senior World Championships  

15 / 15  

Olympic Ranking List of 13 June 2016  
- 15 nejvýše zařazených týmů v  Olympic Ranking List of 13 June 2016 získalo místo 

pro svůj NOV na OH 2016, při respektování maximálně dvou míst jednoho NOV 

v každé disciplíně 

- v případě rovnosti bodů v žebříčku mezi dvěma nebo více týmy platila tato kritéria: 

1. sečetl se celkový počet kvalifikačních bodů získaných v týmu přes olympijské 

kvalifikační turnaje od 1. 1. 2015 do 12. 6. 2016 

2. sečetl se celkový počet účasti na olympijských kvalifikačních turnajích 

od 1. 1. 2015 do 12. 6. 2016 

3. přičetla se nejlepší umístění týmu v olympijských kvalifikačních turnajích 

od 1. 1. 2015 do 12. 6. 2016 

5 / 5  
Beach Volleyball Continental Cup (Continental Final)  
- Beach Volleyball Continental Cup se konal od 1. 5. 2014 do 26. 6. 2016, byl založený 

na přímém vyřazovacím systému, kdy vítězný tým ze zápasu postoupil do dalšího kola 
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- soutěž se skládala ze tří kol: první kolo, druhé kolo a finální kolo 

- 5 vítězných NOV (jeden vítěz z každého kontinentu) si zaručilo místo na OH 2016 

- každý NOV mohl na tento turnaj vyslat maximálně 2 své týmy za pohlaví 

- ty NOV, které už získaly 2 místa na OH ve FIVB Beach Volleyball Senior World 

Championships 2015 nebo v Olympic Ranking List of 13 June 2016, se nemohly 

tohoto turnaje zúčastnit 

- ti sportovci, kteří již získali místo na OH pro svůj NOV ve FIVB Beach Volleyball 

Senior World Championships 2015 nebo v předběžném Olympic Ranking List 

stanoveném 30. 4. 2016, se nemohli zúčastnit druhého a finálního kola tohoto turnaje 

2 / 2  

2016 FIVB Beach Volleyball World Continental Cup (Olympic 

Qualification)  
- 2. a 3. NOV z každého kontinentálního poháru, které se nekvalifikovaly 

na předchozích soutěžích a neměly doposud kvalifikované 2 týmy na OH 2016, 

se mohly tohoto turnaje zúčastnit 

- týmy, které v tomto turnaji skončily na 1. a 2. místě, kvalifikovaly svůj NOV 

na OH 2016 

Fédération Internationale de volleyball, 2016 

Chtěl – li se tým kvalifikovat přes Olympic Ranking List of 13 June 2016 

nebo prostřednictvím 2015 FIVB MS Senior, musel se zúčastnit minimálně 12 oficiálních 

turnajů FIVB olympijské kvalifikace (např. FIVB World Tour / World Championships / 

uznané Continental Tour Finals) plánované od 1. 1. 2015 do 12. 6. 2016. 

Chtěl – li se tým kvalifikovat přes kontinentální pohár nebo přes FIVB Beach 

Volleyball World kontinentální pohár, musel se zúčastnit minimálně 12 turnajů 

kontinentálních pohárů (např. Continental Final and World Olympic Qualification, National, 

Continental nebo FIVB turnajů) plánovaných od 1. 5. 2014 do 10. 6. 2016. 

 Místo na OH 2016 pro pořadatelskou zemi 

Pořádající země si automaticky zaručila 1 místo na OH 2016 pro mužský tým a 1 místo 

pro ženský tým. Pořádající země měla právo podílet se na všech kvalifikačních akcích 

k získání druhého místa na OH 2016. Do 12. 6. 2016 musela Brazílie potvrdit FIVB, 

zda využije svá místa na OH 2016. Pokud by pořádající země nevyužila svá místa nebo 

pokud si 2 místa zajistila na kvalifikačních turnajích, volná místa se přerozdělila 

na základě umístění týmů v Olympic Ranking List of 13 June 2016, volné místo připadlo 

NOV, který doposud neměl kvalifikované 2 týmy. 

 Přerozdělování nevyužitých míst 

Přerozdělení ostatních nevyužitých míst probíhalo na základě žebříčků v soutěžích, 

ze kterých se kvalifikovaný tým, jenž své místo nevyužil, kvalifikoval. Jen s jednou 
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výjimkou, a to kvalifikace z MS 2015. Pokud odtud kvalifikovaný tým nevyužil své místo 

na OH, FIVB nabídla místo týmu dle umístění v Olympic Ranking List of 13 June 2016. 

V obou případech se muselo dodržet pravidlo, že každý NOV mohl mít na OH 2016 

zastoupení 2 mužských a 2 ženských týmů. (Fédération Internationale de volleyball, 2016) 

 

7.22 Pozemní hokej 

Tento sport se dostal do programu OH v roce 1908 pro muže, ženy se mohly utkat 

na OH o 80 let později.  

FIH nezveřejnila ve svých kvalifikačních kritériích na OH 2016 požadovaný věk 

sportovců. Dle Petra Kellera, zástupce reprezentační komise Českého svazu pozemního 

hokeje, FIH neurčila věkový limit pro sportovce pozemního hokeje na OH 2016.  

Tabulka č. 88 Disciplíny pozemního hokeje na OH 2016 

Muži  1 disciplína: 

muži (12 týmů) 

Ženy 1 disciplína: 

ženy (12 týmů) 

Tabulka graficky vytvořena autorkou na základě uvedených zdrojů v seznamu použitých informačních zdrojů. 

Tabulka č. 89 Počet míst pro sportovce pozemního hokeje na OH 2016 

 
Maximální počet 

kvalifikujících se 

Maximální počet 

z pořádající země 

Maximální počet 

pozvánek od 

Tripartitní komise 

Celkem 

sportovců 

Muži 176 (11 týmů) 16 (1 tým) - 192 (12 týmů) 

Ženy  176 (11 týmů) 16 (1 tým) - 192 (12 týmů) 

Celkem  352 (22 týmů) 2 (týmy) - 384 (24 týmů) 
International Hockey Federation, 2016 

Každý NOV mohl na OH 2016 reprezentovat 1 mužský (16 sportovců) a 1 ženský tým 

(16 sportovkyň).  

Místo na OH 2016 bylo administrativně přiděleno NOV. 
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Tabulka č. 90 Kvalifikační systém pozemního hokeje pro muže a ženy 

Počet míst pro 

muže / ženy 
Typ soutěže 

5 týmů / 5 týmů 

Continental Qualifications  
- vítězové těchto soutěží zaručili místo pro svůj NOV na OH 2016: Africký 

olympijský kvalifikační turnaj, 17. Americké hry, 17. Asijské hry, 15. Evropské 

mistrovství mužů / 12. Evropské mistrovství žen, 9. Pohár Oceánie 

6 týmů / 6 týmů 

Hockey World League 2014 / 2015 Qualification  
- 6 nejlepších týmů v semifinále Světové hokejové ligy 2014 / 2015 získalo místo 

pro svůj NOV na OH 2016, pokud se nekvalifikovaly v rámci kontinentální 

kvalifikace nebo pokud to nebyly týmy z pořádající země 

International Hockey Federation, 2016 

Každý kvalifikovaný tým mohl mít na OH 2016 své 2 náhradní sportovce. 

Místa na OH 2016 pro pořadatelskou zemi 

Pořádající země si automaticky zaručila místo pro svůj ženský a mužský tým, pokud 

týmy splnily následující podmínku:  

- mužský tým se do konce roku 2014 musel na světovém žebříčku umístit nejhůře 

na 30. místě nebo v roce 2015 na kontinentálním mistrovství Ameriky nesměl obsadit 

horší než 6. místo 

- ženský tým se do konce roku 2014 musel na světovém žebříčku umístit nejhůře 

na 40. místě a v roce 2015 na kontinentálním mistrovství Ameriky nesměl obsadit 

horší než 7. místo 

Přerozdělování nevyužitých míst   

Přerozdělení nevyužitých míst pobíhalo na základě umístění týmů v semifinále 

Světové hokejové ligy 2014 / 2015, pokud umístěný tým v semifinále ještě nebyl 

na OH 2016 kvalifikován. Tento postup byl stejný i pro případ, že by Brazílie nevyužila svá 

místa na OH 2016 coby pořádající země. (International Hockey Federation, 2016) 
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7.23 Rugby 

Rugby o sedmi hráčích, je sport, který se do programu OH vrátil v roce 2016 

po 92 letech. 

WR nezveřejnila ve svých kvalifikačních kritériích na OH 2016 požadovaný věk 

sportovců. Dle České rugbyové unie je stanoven věk v seniorské věkové kategorii dovršení 

18 let v roce zahájení soutěže. (Česká rugbyová unie, 2016) 

Tabulka č. 91 Disciplíny rugby na OH 2016 

Muži  1 disciplína: 

muži (12 týmů) 

Ženy 1 disciplína: 

ženy (12 týmů) 

Tabulka graficky vytvořena autorkou na základě uvedených zdrojů v seznamu použitých informačních zdrojů. 

Tabulka č. 92 Počet míst pro sportovce rugby na OH 2016 

 
Maximální počet 

kvalifikujících se 

Maximální počet 

z pořádající země 

Maximální počet 

pozvánek od 

Tripartitní komise 

Celkem 

sportovců 

Muži 132 (11 týmů) 12 (1 tým) - 144 (12 týmů) 

Ženy  132 (11 týmů) 12 (1 tým) - 144 (12 týmů) 

Celkem  264 (22 týmů) 24 (2 týmy) - 288 (24 týmů) 
World Rugby, 2016 

Každý NOV mohl na OH 2016 reprezentovat 1 mužský (12 sportovců) a 1 ženský tým 

(12 sportovkyň).   

Místo na OH 2016 bylo administrativně přiděleno NOV. 

Tabulka č. 93 Kvalifikační systém rugby pro muže a ženy 

Počet míst 

pro muže / 

ženy 

Typ soutěže 

 Muži  Ženy  

4 / 4 

World Rugby Men´s Seven World 

Series 2014/2015 
- série 9 turnajů – nejlepší 4 týmy si zaručily 

přímou kvalifikaci na OH 

World Rugby Women´s Sevens 

World Series 2014/2015 
- série 6 turnajů – nejlepší 4 týmy si zaručily 

přímou kvalifikaci na OH 

6 / 6 

World Rugby Regional 

Association Men´s Sevens 

Championships 

2015 World Rugby Regional 

Association Women´s Sevens 

Championships 
- vítěz z každého kontinentu si zaručil místo na OH 2016 (1 místo pro Afriku, 1 místo 

pro Asii, 1 místo pro Evropu, 1 místo pro Severní Ameriku a Karibik, 1 místo pro Oceánii, 

1 místo pro Jižní Ameriku) 
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1 / 1 

Final Olympic Qualification Tournament  
- účastnilo se 16 týmů, dle umístění v žebříčku týmů podle kontinentálních mistrovství 

z roku 2015 (3 týmy z Afriky, 3 týmy z Asie, 4 týmy z Evropy, 2 týmy ze Severní Ameriky 

a Karibiku, 2 týmy z Jižní Ameriky a 2 týmy z Oceánie) 
World Rugby, 2016 

Místa na OH 2016 pro pořadatelskou zemi 

Pořádající země měla nárok vyslat na OH 2016 1 mužský a 1 ženský tým. Tyto týmy 

se musely povinně účastnit mezinárodní soutěže Rugby Sevens. Brazílie musela 

do 31. 5. 2015 potvrdit využití svého místa na OH 2016. 

Přerozdělování nevyužitých míst 

Pokud některý kvalifikovaný tým odmítl své místo na OH 2016, volné místo 

se přidělilo týmu dle umístění v soutěži, ze které se prvně zmíněný tým kvalifikoval. 

Pokud by pořádající země nevyužila místo pro svůj tým na OH 2016, místo 

by se přidělilo dalšímu nejlépe umístěnému týmu dle výsledků v Final Olympic 

Qualification Tournament. (World Rugby, 2016) 

 

7.24 Rychlostní kanoistika 

Kanoisté se poprvé mohli utkat na OH v Berlíně v roce 1936.  

ICF nezveřejnila ve svých kvalifikačních kritériích na OH 2016 požadovaný věk 

sportovců. Dle Mgr. Jana Boháče, předsedy Českého svazu kanoistů, ICF neurčila věkový 

limit pro sportovce rychlostní kanoistiky na OH 2016. Dle pravidel ICF pro rychlostní 

kanoistiku se upravuje spodní hranice věku pro účast v mezinárodních soutěžích ICF, 

a to věk 15 let, tzn., že i věk 15 let byl spodní hranicí pro účast sportovců na OH 2016 

v tomto sportu. 

Tabulka č. 94 Disciplíny rychlostní kanoistiky na OH 2016 

Muži  

8 disciplín: 

kajak jednotlivci 200 m, kajak dvojice 200 m, kajak jednotlivci 1 000 m, kajak 

dvojice 1 000 m, čtyřkajak 1 000 m, kánoe jednotlivci 200 m, kánoe jednotlivci 

1 000 m, kánoe dvojice 1 000 m 

Ženy 
4 disciplíny: 

kajak jednotlivkyně 200 m, kajak jednotlivkyně 500 m, kajak dvojice 500 m, 

čtyřkajak 500 m 

Tabulka graficky vytvořena autorkou na základě uvedených zdrojů v seznamu použitých informačních zdrojů. 
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Tabulka č. 95 Počet míst pro sportovce rychlostní kanoistiky na OH 2016 

 
Maximální počet 

kvalifikujících se 

Maximální počet 

z pořádající země 

Celkem 

sportovců 

Maximální počet 

pozvánek od 

Tripartitní komise 

Muži 156 2 158 
2* 

Ženy  87 1 88 

Celkem  243 3 246 248 
International Canoe  Federation, 2016 

* Dvě pozvánky od Tripartitní komise byly k dispozici ve sportu kanoistika (vodní slalom, rychlostní 

kanoistika). Mohla být rozdělena mezi oba sporty, nicméně čísla jsou uvedena u rychlostní kanoistiky.  

Každý NOV mohl na OH 2016 vyslat 8 mužů kajakářů, 4 muže kanoisty a 6 žen, 

celkem 18 sportovců. V každé disciplíně mohl mít jednu svou loď. 

Všichni sportovci mohli soutěžit v jedné nebo více disciplínách v kvalifikačních 

událostech, ale jeden sportovec mohl získat pouze 1 místo na OH 2016 v jedné disciplíně 

pro svůj NOV bez ohledu na to, kolik lodí se sportovec snažil kvalifikovat. 

Sportovec, který byl svým NOV vybrán k účasti na OH 2016, mohl závodit i v jiných 

disciplínách rychlostní kanoistiky na OH 2016, pokud jiný sportovec ze stejného NOV nebyl 

již v této disciplíně na seznamu soutěžících na OH 2016. 

Místo na OH 2016 bylo administrativně přiděleno NOV. 

NOV, které chtěly být způsobilé k účasti v Riu 2016, se musely zúčastnit MS 2015 

alespoň v jedné disciplíně. 

Tabulka č. 96 Počet kvalifikačních míst v jednotlivých disciplínách rychlostní 

kanoistiky 

Disciplína muži / ženy 
Maximum sportovců / 

sportovkyň 

Maximum lodí 

mužů / žen 

kajak 1 000 m / kajak 500 m 14 / 14 14 / 14 

kajak 200 m / kajak 200 m 14 / 14 14 / 14 

kajak dvojic 1 000 m / kajak dvojic 500 m 20 / 20 10 / 10 

kajak dvojic 200 m 20 / 0 10 / 0 

čtyřkajak 1 000 m / čtyřkajak 500 m 40 / 40 10 / 10 

kánoe 1 000 m 13 / 0 13 / 0 

kánoe 200 m 13 / 0 13 / 0 

kánoe dvojic 1 000 m 24 / 0 12 / 0 

Celkem muži + ženy 246 144 
International Canoe  Federation, 2016 
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Tabulka č. 97 Kvalifikační systém rychlostní kanoistiky pro muže a ženy 

Počet 

míst 
Typ soutěže 

171 

2015 ICF Canoe World Championships  

Disciplína muži / ženy 

Počet míst 

muži / 

ženy 

Muži / ženy 

z pořádající 

země 

Maximum 

sportovců / 

sportovkyň 

Maximum 

lodí mužů / 

žen 

Muži / Ženy 

kajak 1 000 m /  

kajak 500 m 
7 / 7 1 / 1 8 / 8 8 / 8 

kajak 200 m /  

kajak 200 m 
8 / 8  8 / 8 8 / 8 

kajak dvojic 1 000 m / 

kajak dvojic 500 m 
12 / 12  12 / 12 6 / 6 

kajak dvojic 200 m 12  12 6 

čtyřkajak 1 000 m / 

čtyřkajak 500 m 
40 / 40  40 / 40 10 / 10 

kánoe 1 000 m 6 1 7 7 

kánoe 200 m 7  7 7 

kánoe dvojic 1 000 m 12  12 6 

Celkem mužů / žen 104 / 67 2 / 1 106 / 68 58 / 32 

Celkem mužů a žen 171 3 174 90 
- pokud se sportovec na ICF Canoe World Championships 2015 kvalifikoval ve stejné třídě lodi 

ve dvou vzdálenostech (např. muži kajak 1 000 m a muži kajak 200 m), příslušný NOV si sám 

rozhodl, jestli místo připadlo pro muže kajakáře na 1 000 m nebo ženě kajakářce na 500 m 

- nevyužité místo na vzdálenost 200 m v tomto případě připadlo dalšímu závodníkovi dle umístění 

v ICF Canoe World Championships 2015, dokud seznam na OH 2016 nebyl úplný 

- pokud se sportovec na ICF Canoe World Championships 2015 kvalifikoval v různých třídách 

lodí (kajak, kajak dvojic, čtyřkajak, kánoe,…), v Riu musel závodit v největší kvalifikované třídě 

lodi bez ohledu na to, do kterých disciplín se ještě kvalifikoval 

- nevyužitá místa byla dále přerozdělena 

72 

Continental Qualification Events  
- minimálně 3 NOV musely být zapsány do disciplíny, aby se mohlo soutěžit o kvalifikaci 

na OH 2016 

- pokud tomu tak nebylo, v disciplíně se nezávodilo a volné místo bylo přerozděleno dle umístění 

v ICF Canoe Sprint World Championships 2015 bez ohledu na kontinent 

Disciplína 

E
v
ro

p
a 

A
m

er
ik

a 

A
si

e 

A
fr

ik
a 

O
ce

án
ie

 

M
ax

im
u
m

 

sp
o
rt

o
v
ců

 

M
ax

im
u
m

 

lo
d
í 

Muži 

kajak 1 000 m 2 1 1 1 1 6 6 

kajak 200 m 2 1 1 1 1 6 6 

kajak dvojic 1 000 m 2 6 volných míst 8 4 

kajak dvojic 200 m 2 6 volných míst 8 4 

kánoe 1 000 m 2 1 1 1 1 6 6 
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kánoe 200 m 2 1 1 1 1 6 6 

kánoe dvojic 1 000 m 4 2 2 2 2 12 6 

Celkem mužů 52 38 

Ženy  

kajak 500 m 2 1 1 1 1 6 6 

kajak 200 m 2 1 1 1 1 6 6 

kajak dvojic 500 m 2 6 volných míst 8 4 

Celkem žen 20 16 

Celkem mužů + žen 72 54 
- pokud 1 NOV získal v kontinentální kvalifikaci více než 2 místa v kategorii kánoe muži, musel 

místa vrátit a ta se dále přerozdělila dle umístění sportovců v závodě 

- pokud se sportovec na ICF Canoe World Championships 2015 kvalifikoval ve stejné třídě lodi 

ve dvou vzdálenostech nebo v různých třídách lodí, pro tyto případy platila stejná pravidla jako 

v ICF Canoe World Championships 2015 

International Canoe  Federation, 2016 

 Místa na OH 2016 pro pořadatelskou zemi 

Pokud se pořádající zemi nepodařilo kvalifikovat v kategoriích: kajak muži, kajak 

ženy, kánoe muži, měla nárok na vyslání sportovců v těchto disciplínách: kajak muži 

1 000 m, kajak ženy 500 m a kánoe muži 1 000 m. 

Pokud by Brazílie nevyužila některá svá místa k účasti na OH 2016, volná místa byla 

přerozdělena dalším nejlépe umístěným sportovcům v příslušné disciplíně v ICF Canoe 

World Championships 2015, kteří se doposud na OH 2016 nekvalifikovali. 

 Místa na OH 2016 od Tripartitní komise 

Tripartitní komise měla nárok na vybrání 2 kanoistů, kteří se mohli zúčastnit OH 2016. 

Tito sportovci se museli zúčastnit minimálně jedné kvalifikační události. Pozvánky 

od Tripartitní komise byly určeny pouze pro lodě jednotlivců. 

Pokud by Tripartitní komise nebyla schopna vybrat NOV, které dostanou pozvánku 

na OH 2016, volná místa by připadla dalším nejlépe umístěným NOV v ICF Canoe Sprint 

World Championships 2015, které neměly doposud kvalifikované žádné místo v kanoistice, 

v rychlostní kanoistice, ani ve vodním slalomu. 

 Přerozdělování nevyužitých míst 

Nevyužitá místa na OH 2016 se rozdělila dle žebříčků umístěných sportovců 

v soutěžích, ze kterých se daný sportovec kvalifikoval a své místo nevyužil, a to buď z ICF 

Canoe World Championships 2015, nebo z kontinentální kvalifikace. Pokud však již 

z kontinentální kvalifikace neexistoval kompetentní NOV, který by splňoval podmínky 
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pro účast na OH 2016, místo se přerozdělilo dle pořadí z ICF Canoe World 

Championships 2015 bez ohledu na kontinentální zastoupení. (International Canoe  

Federation, 2016) 

 

7.25 Skoky do vody 

Muži mohli v tomto sportu na OH závodit od roku 1904, ženy o 8 let později. 

Synchronizované skoky do vody mohli diváci poprvé spatřit na OH v roce 2000.  

Všichni sportovci, kteří se chtěli zúčastnit OH 2016, museli v roce 2016 dosáhnout 

minimálního věku 14 let. 

Tabulka č. 98 Disciplíny skoků do vody na OH 2016 

Muži  
4 disciplíny: 

skoky z prkna (3 m), skoky z věže (10 m), synchronizované skoky z prkna (3 m), 

synchronizované skoky z věže (10 m) 

Ženy 
4 disciplíny: 

skoky z prkna (3 m), skoky z věže (10 m), synchronizované skoky z prkna (3 m), 

synchronizované skoky z věže (10 m) 
Tabulka graficky vytvořena autorkou na základě uvedených zdrojů v seznamu použitých informačních zdrojů. 

Jen ti sportovci, kteří byli způsobilí startovat na oficiálních FINA soutěžích, v souladu 

s pravidly FINA, měli nárok účastnit se OH 2016. 

Tabulka č. 99 Počet míst pro sportovce skoků do vody na OH 2016 

 
Maximální počet 

kvalifikujících se 

Maximální počet 

z pořádající země 

Maximální počet 

pozvánek od 

Tripartitní komise 

Celkem 

sportovců 

Muži 64 4 - 68 

Ženy  64 4 - 68 

Celkem  128 8 - 136 
Fédération Internationale de Natation, 2016 

Za jeden NOV se mohlo na OH 2016 kvalifikovat maximálně 8 mužů a 8 žen, a to 

1 dvojice pro 1 disciplínu synchronizovaných skoků a 2 sportovci do každé individuální 

disciplíny. 

Pokud se sportovec kvalifikoval ve stejné disciplíně v individuálním závodě 

i v závodě týmů, do celkového počtu závodníků v disciplíně se započítával pouze jednou. 

Místo na OH 2016 bylo administrativně přiděleno NOV. 
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Tabulka č. 100 Kvalifikační systém týmů skoků do vody pro muže a ženy v disciplínách: 

synchronizované skoky z věže a synchronizované skoky z prkna 

Počet míst pro 

muže / ženy 
Typ soutěže 

3 týmy / 3 týmy 16th FINA World Championships 2015 - Kazan 

4 týmy / 4 týmy 
20th FINA Diving World Cup 2016 
- pro NOV, které dosud neměly kvalifikovaný žádný tým 

1 tým / 1 tým Pořádající země 
Fédération Internationale de Natation, 2016 

Každý sportovec mohl získat pouze 1 místo pro svůj NOV. 

Tabulka č. 101 Kvalifikační systém individuálních disciplín skoků do vody pro muže 

i ženy v disciplínách: skoky z věže a skoky z prkna 

Počet míst pro 

muže / ženy 
Typ soutěže 

12 / 12 16th FINA World Championships 2015 – Kazan 

5 / 5 

Continental Championships 

- vítěz z každého kontinentálního mistrovství 2015 / 2016, které mělo proběhnout 

před 20th FINA Diving World Cup 2016, získal jedno místo pro svůj NOV na OH 

2016 

18 / 18 
20th FINA Diving World Cup 2016 
- 18 semifinalistů v této soutěži získalo jedno místo na OH 2016 pro svůj NOV, 

s maximálním počtem dvou sportovců z jednoho NOV 

další místa 
Dodatečná místa mohli získat sportovci pro své NOV, kteří se umístili na 19. místě 

a dál v 20th FINA Diving World Cup 2016, dokud nebylo dosaženo maximálního 

počtu 34 sportovců v individuální disciplíně  

Fédération Internationale de Natation, 2016 

 Místa na OH 2016 pro pořadatelskou zemi 

Pořádající země si zaručila místo pro svůj 1 tým v každé disciplíně, tudíž z Brazílie 

mohlo na OH 2016 startovat maximálně 8 sportovců. Pokud se NOV Brazílie rozhodl, 

že nevyužije některé místo pro svůj tým na OH 2016, volné místo připadlo dalšímu nejlépe 

umístěnému NOV ve stejné disciplíně v 20th FINA Diving World Cup 2016, který dosud 

nebyl kvalifikován. 

 Přerozdělování nevyužitých míst 

Pokud některý ze sedmi kvalifikovaných týmů odmítl účast na OH 2016, volné místo 

získal další nejlépe umístěný NOV ve stejné disciplíně v 20th FINA Diving World Cup 2016, 

který dosud nebyl kvalifikován. 



108 

 

Pokud kvalifikovaný sportovec z některé individuální disciplíny odmítl účast na OH, 

volné místo získal další nejlépe umístěný NOV ve stejné disciplíně v 20th FINA Diving 

World Cup 2016, který dosud nebyl kvalifikován. Tento způsob přerozdělování míst 

probíhal do té doby, než se ve všech disciplínách nedosáhlo celkového počtu 136 sportovců 

ve skocích do vody. (Fédération Internationale de Natation, 2016) 

 

7.26 Skoky na trampolíně 

Tento sport mohli diváci poprvé obdivovat na OH v Sydney v roce 2000.  

Všichni sportovci, kteří se chtěli zúčastnit OH 2016, museli v roce 2016 dosáhnout 

minimálního věku 18 let. 

Tabulka č. 102 Disciplíny skoků na trampolíně na OH 2016 

Muži  1 disciplína: 

muži  

Ženy 1 disciplína: 

ženy  
Tabulka graficky vytvořena autorkou na základě uvedených zdrojů v seznamu použitých informačních zdrojů. 

Sportovec způsobilý k účasti v Riu 2016 musel dosáhnout technických standardů 

stanovených FIG a být držitelem platné FIG licence až do konce roku 2016. 

Tabulka č. 103 Počet míst pro sportovce skoků na trampolíně na OH 2016 

 
Maximální počet 

kvalifikujících se 

Maximální počet 

z pořádající země 

Maximální počet 

pozvánek od 

Tripartitní komise 

Celkem 

sportovců 

Muži 14 - 16 
1 1 

16 

Ženy  14 - 16 16 

Celkem  30 1 1 32 
Fédération Internationale de Gymnastique, 2016 

Za jeden NOV mohli na OH 2016 startovat maximálně 2 muži a 2 ženy.  

Místo na OH 2016 bylo administrativně přiděleno NOV, kromě míst pro sportovce 

z pořádající země, z kontinentální reprezentace a pozvánek od Tripartitní komise, které byly 

přiděleny jmenovitě sportovcům. Tato místa mohli získat gymnasté, kteří se v roce 2015 

zúčastnili World Championships nebo v roce 2016 Olympic Games Test Event. 

Každý gymnasta mohl na kvalifikačních akcích získat pouze 1 místo pro svůj NOV. 
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Tabulka č. 104 Kvalifikační systém pro muže a ženy 

Počet míst pro 

muže / ženy 
Typ soutěže 

14 - 16 /  

14 - 16 

2015 World Championships  
- neomezený počet míst pro startující sportovce z jednoho NOV 

- gymnasti, kteří na World Championships 2015 obsadili 1. – 8. místo, získali místo 

na OH 2016, maximálně 2 sportovci z jednoho NOV 

2016 Olympic Games Test Event 
- účastnilo se 16 mužských a 16 ženských gymnastů (maximálně 2 zástupci z NOV) 

dle následujícího systému: 

1) nejlepších 12 mužských a 12 ženských gymnastů dle individuálního pořadí 

kvalifikačního kola z World Championships 2015, maximálně však 2 muži a 2 ženy 

z jednoho NOV 

2) sportovci, kteří se na World Championships 2015 umístili na 1. – 3. místě, ale tito 

sportovci se již na OH 2016 kvalifikovali, tudíž jejich výsledky nebyly brány v úvahu 

pro účely kvalifikace 

3) z pořádající země se mohl tohoto turnaje účastnit 1 muž a 1 žena, kteří se nejlépe 

umístili v kvalifikačním kole World Championships 2015, pokud nebyli zahrnuti 

ve výše uvedených místech; pokud byli zahrnuti do výše uvedených míst, turnaje 

se účastnili další nejlépe umístění sportovci v kvalifikačním kole 

World Championships 2015 

- u všech uvedených systémů, NOV, které se již kvalifikovaly přes World 

Championships 2015, se nemohly zúčastnit Olympic Games Test Event s výjimkou 

těch, které jsou uvedeny v bodu 2, viz výše 
- gymnasté, kteří se na této akci umístili na 1. – 5. místě, měli nárok na jedno místo 

pro svůj NOV na OH 2016, s maximálním počtem 1 gymnasta z NOV 

Kontinentální reprezentace 
- tato vybojovaná místa pro účast na OH 2016 byla administrativně přidělena 

sportovcům 

- minimální kontinentální reprezentace (včetně pořádající země a míst od Tripartitní 

komise) by měla být minimálně 1 muž nebo 1 žena z každého kontinentu 

- pokud se nedalo garantovat minimální kontinentální zastoupení ani po World 

Championships 2015, ani po Olympic Games Test Event 2016, nejlépe umístěný muž 

nebo žena z kontinentu v individuálním žebříčku z kvalifikačního kola World 

Championships 2015 obdržel místo na OH 2016 jmenovitě pro svou osobu 

Zbývající místa 
- pokud po celém kvalifikačním systému zbyla volná místa, systém přiřazování 

volných míst probíhal na základě umístění gymnastů v kvalifikačním kole Olympic 

Games Test Event 2016, s cílem dokončit plně obsazený seznam sportovců ve skocích 

na trampolíně, tzn. 16 mužů a 16 žen 

Fédération Internationale de Gymnastique, 2016 

 Místa na OH 2016 pro pořadatelskou zemi 

Pořádající země si zaručila jedno místo napříč oběma pohlavími, pokud se sportovci 

z Brazílie nekvalifikovali prostřednictvím jiných kritérií. Pokud se přítomnost pořádající 

země na OH 2016 nedala garantovat po World Championships 2015 ani po Olympic Games 

Test Event 2016, nejlépe umístěný sportovec (muž nebo žena) dle pánského a dámského 
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žebříčku z kvalifikačního kola Olympic Games Test Event 2016 získal místo na OH 2016. 

V případě nerozhodného výsledku mezi mužem a ženou bylo místo udělené pohlaví 

s nejvyšším počtem bodovaných účastníků z kvalifikačního kola World 

Championships 2015.  

Přerozdělování míst od Tripartitní komise 

Pokud by Tripartitní komise nebyla schopna vyčlenit pozvánku pro muže nebo ženu 

ve skocích na trampolíně, volné místo připadlo sportovci dle umístění v individuálním 

žebříčku kvalifikačního kola v Olympic Games Test Event 2016. 

 Přerozdělování nevyužitých míst 

Pokud některý NOV odmítl místo na OH 2016 pro své sportovce, volná místa byla 

přerozdělena dle umístění sportovců v individuálním žebříčku kvalifikačního kola 

v Olympic Games Test Event 2016. Pokud z tohoto výběru nebyl vhodný žádný sportovec, 

volná místa byla přerozdělena dle umístění sportovců v individuálním žebříčku 

kvalifikačního kola World Championships 2015. 

Pokud některý NOV odmítl své místo na OH 2016 získané prostřednictvím 

kontinentální reprezentace, volné místo bylo přerozděleno NOV ze stejného kontinentu 

dle umístění sportovců v individuálním pánském nebo dámském žebříčku kvalifikačního 

kola World Championships 2015. Pokud z tohoto výběru nebyl vhodný žádný sportovec, 

volné místo bylo přerozděleno NOV bez ohledu na kontinent dle umístění sportovců 

v individuálním pánském nebo dámském žebříčku kvalifikačního kola v Olympic Games 

Test Event 2016. 

Pokud pořádající země odmítla své místo na OH 2016, volné místo bylo přerozděleno 

dle umístění sportovců v individuálním žebříčku kvalifikačního kola v Olympic Games Test 

Event 2016. Pokud tento proces přerozdělování volného místa od pořádající země ovlivnil 

minimální kontinentální požadavky, bylo místo přiděleno sportovci dle umístění 

v individuálním žebříčku kvalifikačního kola v Olympic Games Test Event 2016 tak, 

aby se zajistila minimální kontinentální reprezentace. Pokud by z tohoto výběru nebyl 

použitelný žádný sportovec, volné místo bylo přerozděleno dle umístění sportovců 

v individuálním žebříčku kvalifikačního kola World Championships 2015. (Fédération 

Internationale de Gymnastique, 2016) 
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7.27 Sportovní gymnastika 

Sportovní gymnastiku mohou diváci na OH vídat od roku 1896.  

Gymnasté, kteří se chtěli zúčastnit OH 2016, museli v roce 2016 dosáhnout 

minimálního věku 18 let a gymnastky 16 let. 

Tabulka č. 105 Disciplíny sportovní gymnastiky na OH 2016 

Muži  
8 disciplín: 

víceboj družstev, víceboj jednotlivců, bradla, hrazda, kůň našíř, kruhy, prostná, 

přeskok 

Ženy 6 disciplín: 

víceboj družstev, víceboj jednotlivkyň, bradla, prostná, přeskok, kladina  
Tabulka graficky vytvořena autorkou na základě uvedených zdrojů v seznamu použitých informačních zdrojů. 

Sportovec způsobilý k účasti v Riu 2016 musel dosáhnout technických standardů 

stanovených FIG a být držitelem platné FIG licence až do konce roku 2016. 

Tabulka č. 106 Počet míst pro sportovce sportovní gymnastiky na OH 2016 

 
Maximální počet 

kvalifikujících se 

Maximální počet 

z pořádající země 

Maximální počet 

pozvánek od 

Tripartitní komise 

Celkem 

sportovců 

Muži 96 1 1 98 

Ženy  96 1 1 98 

Celkem  192 2 2 196 
Fédération Internationale de Gymnastique, 2016 

Na OH 2016 se z 1 NOV mohl kvalifikovat 1 ženský a 1 mužský tým o počtu 

5 sportovců a maximálně 1 další sportovec v individuální disciplíně, který nebyl součástí 

týmu s výjimkou NOV, jejichž sportovci byli v jednotlivých nářadích medailovými vítězi 

na MS 2015.  

Místo na OH 2016 bylo administrativně přiděleno jmenovitě sportovcům:  

- kteří se stali medailovými vítězi na MS v roce 2015, 

- jimž náleželo místo pořádající země, 

- kteří získali místo na OH 2016 v rámci kontinentálních míst, 

- již získali pozvánku na OH 2016 od Tripartitní komise, 

- jednotlivým sportovcům, jejichž tým skončil na 17. – 24. místě v žebříčku týmů 

na MS 2015, 

- jednotlivým sportovcům z jiných NOV než ty, co se umístily na 1. – 24. místě 

v žebříčku týmů na MS 2015. 
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Místo na OH 2016 bylo administrativně přiděleno NOV: 

- v týmových soutěžích, 

- gymnastům, jejichž NOV skončil na 5. – 8. místě v žebříčku týmů v 2016 Olympic 

Games Test Events.  

Kvalifikační systém týmů 

Tabulka č. 107 Kvalifikační systém pro muže a ženy – týmy 

Počet míst pro NOV 

mužů / žen 
Typ soutěže 

8 týmů / 8 týmů 

(40 míst pro muže /  

40 míst pro ženy) 

2015 World Championships  
- mohly se účastnit jen ty NOV, které v pořadí týmů z MS 2014 skončily 

na 1. – 24. místě 

- prvních 8 týmů na World Champinoships 2015 si zaručilo místo na OH 2016 

4 týmy / 4 týmy 

(20 míst pro muže /  

20 míst pro ženy) 

2016 Olympic Games Test Event 
- účastnit se mohly NOV, které se na MS 2015 umístily na 1. – 8. místě 

- tyto NOV se této akce mohly zúčastnit s maximálním počtem 2 muži a 2 ženy, 

pokud měly již kvalifikované místo týmu na OH 2016 

- protože tyto NOV již byly kvalifikovány se svými týmy do Ria, výsledky 

jejich gymnastů se nebraly pro účely kvalifikace 

- dále na tento závod byly pozvány NOV, které se na MS 2015 umístily 

na 9. – 16. místě 

- ty NOV, které se v této události se svými týmy umístily na 1. – 4. místě, získaly 

místo na OH 2016, v každém týmu bylo 5 sportovců 
Fédération Internationale de Gymnastique, 2016 

Individuální kvalifikace 

Každý gymnasta mohl získat pouze 1 místo na OH 2016 pro svůj NOV v individuální 

kvalifikaci. 

Tabulka č. 108 Kvalifikační systém pro muže a ženy – individuální kvalifikace 

Počet míst Typ soutěže 

30  

(18 míst pro 

muže / 

12 míst pro 

ženy) 

2015 World Championships 
- první 3 gymnasté z každé disciplíny si zaručili místo na OH 2016 

- tato místa, která byla vyčleněná pro sportovce jmenovitě, nemohla být přidělena 

sportovcům, jejichž NOV měl kvalifikovaný tým prostřednictvím týmové kvalifikace, 

viz výše 

minimálně 42 

(18 míst 

pro muže / 

24 míst 

pro ženy) 

 

2016 Olympic Games Test Event 

- právo na účast v této akci měli sportovci: 

1) zlatí medailisté z MS 2015, pokud jejich NOV měl již kvalifikovaný tým na OH 2016 

- protože tito gymnasté již byli kvalifikovaní do Ria, jejich výsledky v tomto závodu 

nebyly brány pro účely kvalifikace 

2) 1 muž a 1 žena z pořádající země, pokud již nebyli do Ria kvalifikováni přes jiná 

kritéria 

- pokud tito gymnasté již byli kvalifikovaní na OH 2016, jejich výsledky v tomto závodu 

nebyly brány v úvahu pro účely kvalifikace 
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3) 40 mužů a 40 žen následovně: 

a) 2 gymnasté z týmů, kteří na MS 2015 skončily na 17. až 24. místě 

b) další gymnasté dle žebříčku z MS 2015, aby se doplnil počet 40 mužů a 40 žen, 

maximálně však 1 muž a 1 žena z 1 NOV  

 

- nejlépe umístění gymnasté na této akci (minimálně 18 mužů a 24 žen) se kvalifikovali 

do celkového počtu 96 mužů a 96 žen na OH 2016 ve sportovní gymnastice 

- z každého NOV, který neměl splněnou kvalifikaci na OH 2016 prostřednictvím jiných 

kritérií, se mohl takto kvalifikovat maximálně 1 muž a 1 žena (s výjimkou medailistů, 

kteří se kvalifikovali prostřednictvím individuálního pořadí z MS 2015) 

- tato jednotlivá místa nemohla být přidělena sportovcům, jejichž NOV měl již 

kvalifikovaný tým 

 

- v případě, že nebylo dosaženo plného obsazení 96 mužských a 96 ženských míst 

na OH 2016 v rámci 2016 Olympic Games Test Event, zbývající místa byla přidělena 

NOV, které se na OH 2016 nekvalifikovaly v 2016 Olympic Games Test Event, podle 

individuálního žebříčku z MS 2015, s maximálním počtem 1 sportovec na pohlaví 

z NOV, dokud se nedosáhlo zaplnění 96 míst 

- tato místa byla přidělena jmenovitě sportovcům 

 Continental representation 
- minimální kontinentální reprezentace (včetně míst pořádající země a pozvánek 

od Tripartitní komise) měla být nejméně: 2 sportovci z Afriky, 2 sportovci z Ameriky, 

2 sportovci z Asie, 2 sportovci z Evropy a 1 sportovec z Oceánie 

- pokud nebyla splněna minimální kontinentální reprezentace po MS 2015 ani po 2016 

Olympic Games Test Event, nejlépe umístěný gymnasta z kontinentu v žebříčku 

výsledků z MS 2015 obdržel místo přidělené jmenovitě pro svou osobu  

- z toho vyplynulo snížení počtu míst přidělených přes 2016 Olympic Games Test Event 
Fédération Internationale de Gymnastique, 2016 

Přerozdělování míst od pořádající země a od Tripartitní komise  

Pokud by pořádající země odmítla některé své místo na OH 2016, nebo pokud by 

Tripartitní komise nebyla schopna vyčlenit pozvánku pro sportovce, volné místo by 

se přerozdělilo dalšímu nejlépe umístěnému gymnastovi ze způsobilého NOV dle umístění 

v Olympic Games Test Event 2016. 

 Přerozdělování nevyužitých míst 

1) Týmové místo 

V případě, že se kvalifikovaný NOV rozhodl, že nevyužil své místo týmu, volné místo 

připadlo dalšímu nejlépe umístěnému NOV dle žebříčku týmů v 2016 Olympic Games Test 

Event. 
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2) Individuální místa medailových vítězů 

V případě, že se kvalifikovaný NOV rozhodl, že nevyužil své místo individuálních 

medailových vítězů, další nejlépe umístěný gymnasta ze způsobilého NOV v individuálním 

žebříčku v rámci 2016 Olympic Games Test Event byl kvalifikován na OH 2016.  

3) Kontinentální místa 

V případě, že se kvalifikovaný NOV rozhodl, že nevyužil své místo, které získal v rámci 

kontinentálních míst, místo připadlo dalšímu nejlépe umístěnému sportovci na MS 2015 

ze stejného kontinentu. Pokud to nebylo možné, volné místo připadlo dalšímu nejlépe 

umístěnému gymnastovi ze způsobilého NOV v 2016 Olympic Games Test Event 

bez ohledu na kontinent. 

4) Individuální místa 

V případě, že se kvalifikovaný NOV rozhodl, že nevyužil své místo, jež získal v rámci 

individuálních míst, volné místo připadlo dalšímu nejlépe umístěnému gymnastovi 

ze způsobilého NOV v 2016 Olympic Games Test Event. (Fédération Internationale 

de Gymnastique, 2016) 

 

7.28 Sportovní střelba  

Sportovní střelba byla poprvé viděna již na I. novodobých OH v roce 1896 a dodnes 

nechyběla na žádných OH.  

ISSF nezveřejnila ve svých kvalifikačních kritériích na OH 2016 požadovaný věk 

sportovců. Dle Martina Havlíka, asistenta sportovního ředitele Českého střeleckého svazu, 

ve sportovní střelbě neexistují žádná věková omezení pro sportovce k účasti na OH.  

Tabulka č. 109 Disciplíny sportovní střelby na OH 2016 

Muži  

9 disciplín: 

50 m puška - 3 pozice, 50 m puška - střelba vleže, 10 m vzduchová puška, 

10 m vzduchová pistole, 50 m pistole, 25 m rychlopalná pistole, trap, double trap, 

skeet 

Ženy 
6 disciplín: 

50 m puška - 3 pozice, 10 m vzduchová puška, 10 m vzduchová pistole, 

25 m pistole, trap, skeet  
Tabulka graficky vytvořena autorkou na základě uvedených zdrojů v seznamu použitých informačních zdrojů. 
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Aby byl sportovec způsobilý k účasti na OH 2016 v jedné nebo více disciplínách, 

musel dosáhnout minimálního kvalifikačního skóre v jedné nebo více disciplínách 

v určených olympijských kvalifikačních soutěžích typu: World Championships, World 

Cups, World Cup Finals, Continental Championships, Continental Games nebo speciální 

kvalifikační soutěže, které se uskutečnily v období od 1. 8. 2014 do 31. 3. 2016. 

Minimální kvalifikační skóre (MKS) pro jednotlivé disciplíny ve sportovní střelbě 

byly stanoveny takto: 

Tabulka č. 110 Minimální kvalifikační skóre pro jednotlivé disciplíny ve sportovní střelbě 

Muži Ženy 

Disciplína MKS Disciplína MKS 

50 m puška - 3 pozice 1135 50 m puška - 3 pozice 555 

50 m puška - střelba vleže 587 / 615,0* 10 m vzduchová puška 375 / 392,0* 

10 m vzduchová puška 570 / 595,0* 25 m pistole 555 

50 m pistole 540 10 m vzduchová pistole 365 

25 m rychlopalná pistole 560 trap 58 

10 m vzduchová pistole 563 skeet 60 

trap 112  

double trap 118 

skeet 114 
International Shooting Sport Federation, 2016 

* První skóre bylo použité pro plné kruhové bodování / druhé skóre bylo použité pro desetinné bodování. 

Tabulka č. 111 Počet míst pro sportovce sportovní střelby na OH 2016 

 
Maximální počet 

kvalifikujících se 

Maximální počet 

z pořádající země 

Maximální počet 

pozvánek od 

Tripartitní komise 

Celkem 

sportovců 

Muži 214 5 
24 390 

Ženy  143 4 

Celkem  357 9 24 390 
International Shooting Sport Federation, 2016 

Jeden NOV mohlo na OH 2016 reprezentovat 18 mužů a 12 žen, v zastoupení 

maximálního počtu dvou sportovců v disciplíně. 

Místo na OH 2016 bylo administrativně přiděleno NOV. 
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Kvalifikační systém sportovní střelby 

Místo na OH 2016 bylo možno získat tehdy, pokud dosažený výsledek sportovce byl 

roven nebo vyšší minimálnímu kvalifikačnímu skóre pro disciplínu. Jeden sportovec mohl 

získat pouze 1 místo na OH 2016 pro svůj NOV v 1 disciplíně. 

Pokud sportovec dosáhl kvalifikace pro svůj NOV v další disciplíně, místo muselo být 

uděleno dalšímu nejlépe umístěnému sportovci ve stejné disciplíně, který ještě 

nekvalifikoval svůj NOV. Stejné pravidlo platilo i tehdy, pokud NOV získal v dané 

disciplíně již maximální počet možných míst. 

Do každé kvalifikační soutěže mohl jeden NOV přihlásit 3 své sportovce v každé 

disciplíně, kteří byli způsobilí soutěžit o místo na OH 2016, a další 2 sportovce, již soutěžili 

pouze pro získání minimálního kvalifikačního skóre. 

V souladu s těmito kvalifikačními předpisy níže uvedená tabulka udává počet míst 

v jednotlivých disciplínách, které byly k dispozici v kvalifikačních soutěžích. 

Tabulka č. 112 Rozložení počtu míst v jednotlivých disciplínách pro OH 2016 – muži 
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2014 ISSF World Championship  36 5 5 6 4 2 6 3 2 3 
2015 ISSF Shotgun World 

Championship  
6       2 2 2 

2015 ISSF World Cup in Rifle/Pistol   14 2 2 3 2 2 3    
2015 ISSF World Cup in Rifle/Pistol  14 2 2 3 2 2 3    
2015 ISSF World Cup in Rifle/Pistol  14 2 2 3 2 2 3    
2015 ISSF World Cup in Rifle/Pistol/ 

Shotgun  
20 2 2 3 2 2 3 2 2 2 

2015 ISSF World Cup in Shotgun  6       2 2 2 
2015 ISSF World Cup in Shotgun  6       2 2 2 
2015 ISSF World Cup in Shotgun in 6       2 2 2 
Continental Championships 2014 & 

2015 & 2016  

Africa Pretoria, RSA 
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Asia: Kuwait City, KUW 23 3 2 2 2 2 2 4 2 4 
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Europe:  European Games Baku, AZE   

Europe:  25 m, 50 m, Shotgun ECH  

Europe:  10 m ECH Gyoer, HUN 

9 

14 
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1 

2 

1 
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1 

1 

1 

 

3 

1 

3 

1 1 

3 

Oceania Sydney, AUS 12 1 2 1 1 1 1 2 1 2 
Pořádající země 5  1   1 1 1  1 
Celkem mužů 219 

International Shooting Sport Federation, 2016 

Tabulka č. 113 Rozložení počtu míst v jednotlivých disciplínách pro OH 2016 – ženy 
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2014 ISSF World Championship  28 5 6 5 6 3 3 
2015 ISSF Shotgun World Championship  4     2 2 
2015 ISSF World Cup in Rifle/Pistol   10 2 3 2 3   
2015 ISSF World Cup in Rifle/Pistol  10 2 3 2 3   
2015 ISSF World Cup in Rifle/Pistol  10 2 3 2 3   
2015 ISSF World Cup in Rifle/Pistol/ Shotgun  14 2 3 2 3 2 2 
2015 ISSF World Cup in Shotgun  4     2 2 
2015 ISSF World Cup in Shotgun  4     2 2 
2015 ISSF World Cup in Shotgun  4     2 2 
Continental Championships 2014 & 2015 & 2016  

Africa Pretoria, RSA 
6 1 1 1 1 1 1 

America:  CAT Guadalajara, MEX  

America: Pan Am. Games  Toronto, CAN 
4 

8 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 
Asia: Kuwait City, KUW 12 3 2 3 2 1 1 
Europe:  European Games Baku, AZE   

Europe:  25 m, 50 m, Shotgun ECH Maribor, SLO  

Europe:  10 m ECH Gyoer, HUN 
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1 

Oceania Sydney, AUS 6 1 1 1 1 1 1 
Pořádající země 4  1  1 1 1 
Celkem žen 147 

International Shooting Sport Federation, 2016 

ISSF do 11. 4. 2016 zveřejnila na svých internetových stránkách seznam získaných 

míst jednotlivých NOV ve všech 15 olympijských disciplínách. Tyto NOV pak měly 

14 dnů na potvrzení, zda chtějí využít svá kvalifikovaná místa pro své sportovce 

na OH 2016, nebo ne. 
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V případě, že NOV zadal jednoho sportovce jako dvojitého startéra do 2 disciplín, 

volné místo se vrátilo k ISSF k přerozdělení. 

NOV mohly o tuto změnu požádat maximálně jednou v jakékoliv disciplíně, 

s dodržením maximálního počtu startujících z NOV v jedné disciplíně.  

 Přerozdělování nevyužitých míst  

Přerozdělení nevyužitých míst probíhalo na základě nejlépe umístěného NOV, který 

doposud neměl kvalifikované místo na OH 2016. V případě, že by několik NOV mělo stejný 

počet kvalifikačního skóre, NOV s více výsledky minimálního kvalifikačního skóre získal 

místo na OH 2016. Přerozdělení míst nebylo spjato s událostí, ze které se sportovec 

kvalifikoval, ani s pohlavím. Všechna přerozdělená místa byla udělena NOV, nikoli 

konkrétním sportovcům. Tento postup platil i o přerozdělování volných míst, jež nevyužila 

pořadatelská země i tehdy, pokud Tripartitní komise nebyla schopna vyčlenit pozvánky 

pro sportovce sportovní střelby na OH 2016. (International Shooting Sport Federation, 

2016) 

 

7.29 Stolní tenis 

Do programu OH byl stolní tenis poprvé zařazen v roce 1988. 

ITTF nezveřejnila ve svých kvalifikačních kritériích na OH 2016 požadovaný věk 

sportovců. Dle Jana Brothánka z České asociace stolního tenisu ITTF neurčila věkový limit 

pro sportovce stolního tenisu na OH 2016. Dle pravidel ITTF pro stolní tenis se upravuje 

spodní hranice věku pro účast v mezinárodních soutěžích ITTF, a to věk 15 let, tzn., že i věk 

15 let byl spodní hranicí pro účast sportovců na OH 2016 v tomto sportu. 

Tabulka č. 114 Disciplíny stolního tenisu na OH 2016 

Muži  2 disciplíny: 

dvouhra, čtyřhra 

Ženy 2 disciplíny: 

dvouhra, čtyřhra 
Tabulka graficky vytvořena autorkou na základě uvedených zdrojů v seznamu použitých informačních zdrojů. 
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Tabulka č. 115 Počet míst pro sportovce stolního tenisu na OH 2016 

 
Maximální počet 

kvalifikujících se 

Maximální počet 

z pořádající země 

Maximální počet 

pozvánek od 

Tripartitní komise 

Celkem 

sportovců 

Muži 84 1 1 86 

Ženy  84 1 1 86 

Celkem  168 2 2 172 
International Table Tennis Federation, 2016 

Každý NOV mohl na OH 2016 vyslat maximálně 6 svých zástupců, 3 muže a 3 ženy, 

a to buď tým ve složení 3 sportovci do čtyřhry, nebo 2 sportovci v dvouhrách.  

Místo na OH 2016 bylo administrativně přiděleno jmenovitě sportovcům. 

Tabulka č. 116 Kvalifikační systém stolního tenisu pro muže a ženy ve dvouhrách 

Počet 

míst 
Typ soutěže 

40 

Singles Continental Qualification  
- místa přidělená jednotlivým kontinentům byla rozdělena dle následujícího rozpisu: 

- 6 míst pro Afriku: 4 místa v soutěži  All Africa Games 2015 a 2 místa v  African Continental 

Qualification 2016 

- 11 míst pro Asii: 11 míst v soutěži Asian Continental Qualification 2016 

- 11 míst pro Evropu: 1 místo v soutěži European Games 2015, 10 míst v European Continental 

Qualification 2016 

- 6 míst pro Jižní Ameriku: 6 míst v soutěži Latin American Continental Qualification 2016  

- 3 místa pro Severní Ameriku: 3 místa v soutěži North America Continental Qualification 2016  

- 3 místa pro Oceánii: 3 místa v soutěži Continental Qualification 2016 

22  

ITTF Olympic Singles Ranking Qualification 
- od ledna 2016 ITTF zveřejňovala každý měsíc žebříčky v dvouhrách (Olympic Singles Ranking) 

založeném na stejném principu jako ITTF World Ranking (ITTF světový žebříček) 

- konečný seznam byl zveřejněn v květnu 2016 

- počet kvalifikačních míst v ITTF Olympic Singles Ranking se mohl navýšit, pokud by pořadatelská 

země nevyužila svá místa nebo pokud by se plně nevyužilo 22 míst ve čtyřhře, tato místa by 

se přerozdělila mezi sportovce, kteří se účastnili kontinentálních kvalifikací 

International Table Tennis Federation, 2016 

Tabulka č. 117 Kvalifikační systém stolního tenisu pro muže a ženy ve čtyřhře (týmy) 

Počet 

míst 
Typ soutěže 

6 týmů 

 - jakmile bylo známo 62 sportovců dvouhry, kteří se kvalifikovali přes Singles 

Continental Qualification nebo přes Olympic Singles Ranking, byl proces výběru 

16 týmů do čtyřhry definován takto:  

Continental places:  
- 6 týmů: 1 tým z Afriky, 1 tým z Asie, 1 tým z Evropy, 1 tým z Jižní Ameriky, 1 tým ze Severní 

Ameriky a 1 tým z Oceánie 

- jeden tým z každého kontinentu se volil takto: 
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 a) tým z každého kontinentu, který se v květnu 2016 v ITTF Olympic Team Ranking list zařadil 

nejvýše a jehož NOV měl kvalifikované 2 sportovce ve dvouhře, obdržel 1 dodatečné místo 

pro sportovce, a tým se tak utvořil z 3 sportovců 

b) v případě, že v daném kontinentu nebyl žádný NOV, ze kterého se kvalifikovali 2 sportovci 

ve dvouhře, tým, který se v květnu 2016 v ITTF Olympic Team Ranking list zařadil nejvýše a jehož 

NOV měl kvalifikovaného 1 sportovce ve dvouhře, obdržel místa pro své 2 sportovce, a utvořil 

tak tým ze 3 sportovců 

9 týmů 

Remaining teams:  
- zbývajících 9 týmů se kvalifikovalo na základě následujících pravidel: 

a) NOV, který měl kvalifikované 2 sportovce ve dvouhře, měl nárok na týmovou kvalifikaci 

a dodatečně obdržel místo pro třetího sportovce do týmu 

b) pokud bylo více než 9 týmů, které měly nárok na kvalifikaci, pak se týmy vybraly dle umístění 

v ITTF Olympic Team Ranking z května 2016 

c) pokud bylo méně než 9 týmů, které byly způsobilé ke kvalifikaci na OH 2016, pak NOV, které 

měly kvalifikovaného 1 sportovce ve dvouhře, obdržely místa pro 2 další své sportovce, aby mohly 

utvořit tým z 3 sportovců dle pořadí v ITTF Olympic Team Ranking list z května 2016, dokud 

nebyl dokončen seznam 9 týmů 

 d) pokud byla místa pro týmy naplněna za použití méně než 22 míst pro muže a 22 míst pro ženy, 

zbylá místa byla přidána do disciplín dvouhry dle umístění v ITTF Olympic Singles Ranking list 

1 tým 
Pořadatelská země 
 - v případě, že se pořadatelská země nekvalifikovala prostřednictvím týmového procesu, ženskému 

i mužskému týmu z Brazílie se zaručilo místo na OH 2016 
International Table Tennis Federation, 2016 

Každý kvalifikovaný tým měl nárok na 1 náhradního sportovce. 

Místa na OH 2016 pro pořadatelskou zemi 

Pořadatelská země si automaticky zaručila místo pro své 2 sportovce v mužské 

a ženské dvouhře, pokud se sportovci nekvalifikovali přes kontinentální kvalifikaci nebo 

přes ITTF Olympic Singles Ranking Qualification. Všichni sportovci, kteří se objevili 

v ITTF olympijském žebříčku od ledna 2016, byli vyzváni k účasti v národní kvalifikační 

soutěži, plus 2 muži a 2 ženy, které si zvolila národní asociace sama. Vítězové, 1 muž 

a 1 žena, reprezentovali svou pořadatelskou zemi na OH 2016 ve dvouhře.  

Místa na OH 2016 od Tripartitní komise 

Pozvánku od Tripartitní komise mohl obdržet 1 muž a 1 žena, pokud se objevili 

na jakémkoliv ITTF žebříčku od 1. července 2014 do 15. května 2016. 

Přerozdělování nevyužitých míst 

Do 15. 6. 2016 musely všechny NOV písemně potvrdit ITTF jména všech sportovců 

a týmů, kteří se chtěli zúčastnit OH v Riu 2016. ITTF do 30. 6. 2016 zveřejnila konečný 

seznam všech kvalifikovaných sportovců a týmů. 
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Pokud sportovec z dvouhry kvalifikovaný přes kontinentální kvalifikaci odmítl své 

místo na OH 2016, místo bylo přerozděleno dalšímu nejlépe umístěnému sportovci 

v kontinentální kvalifikaci stejného pohlaví. V případě, že místa na OH 2016 

z kontinentálních kvalifikací nebyla naplněna do 15. 5. 2016, přerozdělila se sportovcům 

dle umístění v ITTF Olympic Singles Ranking list z května 2016 bez ohledu 

na kontinentální zastoupení. 

Pokud sportovec z dvouhry kvalifikovaný přes ITTF Olympic Singles Ranking list 

odmítl své místo na OH 2016, místo bylo přiděleno dalšímu nejlépe umístěnému sportovci 

ze stejného žebříčku. 

Pokud by pořadatelská země nevyužila svá místa ve dvouhře, místa by se rozdělila 

dle umístění sportovců v ITTF Olympic Singles Ranking list z května 2016. 

V případě, že by Tripartitní komise nebyla schopna vyčlenit pozvánky pro sportovce, 

místa by připadla sportovcům dle umístění v ITTF Olympic Singles Ranking list z května 

2016. (International Table Tennis Federation, 2016) 

 

7.30 Synchronizované plavání 

Tento čistě ženský sport mohli diváci poprvé vidět na OH v roce 1984.  

Všechny závodnice, které se chtěly zúčastnit OH 2016, musely v roce 2016 

dosáhnout minimálního věku 15 let. 

Tabulka č. 118 Disciplíny synchronizovaného plavání na OH 2016 

Ženy 2 disciplíny: 

duet, týmy 
Tabulka graficky vytvořena autorkou na základě uvedených zdrojů v seznamu použitých informačních zdrojů. 

Jen ty sportovkyně, které byly způsobilé startovat na oficiálních FINA soutěžích, 

v souladu s pravidly FINA, měly nárok účastnit se OH 2016. 

Tabulka č. 119 Počet míst pro sportovkyně synchronizovaného plavání na OH 2016 

 
Maximální počet 

kvalifikujících se 

Maximální počet 

z pořádající země 

Maximální počet 

pozvánek od 

Tripartitní komise 

Celkem 

sportovců 

Ženy  95 9 - 104 
Fédération Internationale de Natation, 2016 
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Na OH 2016 se mohlo probojovat 8 týmů a 24 duetů. Z jednoho NOV se mohlo 

kvalifikovat maximálně 9 žen. Každý NOV mohl zastupovat 1 tým o počtu 9 sportovkyň 

a zároveň 1 duet o počtu 2 sportovkyň, ale celkový počet závodnic z jednoho NOV nesměl 

přesáhnout 9.   

Místo na OH 2016 bylo administrativně přiděleno NOV. 

Tabulka č. 120 Kvalifikační systém týmů synchronizovaného plavání 

Počet míst Typ soutěže 

5 týmů 
Continental Championships  
- nejlepší NOV z každého kontinentálního mistrovství získal místo na OH 2016 s výjimkou 

NOV pořádající země, který byl automatický zástupce amerického kontinentu 

3 týmy Olympic Games Qualification Tournament 2016 

Fédération Internationale de Natation, 2016 

Tabulka č. 121 Kvalifikační systém duetů synchronizovaného plavání 

Počet míst Typ soutěže 

8 duetů 
Team Qualification 
- z každého kvalifikovaného týmu se automaticky kvalifikoval 1 duet 

5 duetů 
Continental Championships  
- 5 nejlépe umístěných NOV v kontinentálních mistrovstvích, které neměly kvalifikovaný 

tým, získaly místo na OH 

11 duetů 
Olympic Games Qualification Tournament 2016  
- 11 nejlépe umístěných NOV v Olympic Games Qualification Tournament 2016, které 

neměly kvalifikovaný tým, získaly místo na OH 

Fédération Internationale de Natation, 2016 

 Místa na OH 2016 pro pořadatelskou zemi 

Výsadou pořádající země byla automatická kvalifikace 1 týmu a 1 duetu 

v synchronizovaném plavání. Pokud by Brazílie nevyužila své místo v týmech nebo 

v duetech na OH 2016, volné místo by připadlo dalšímu nejlépe umístěnému týmu nebo 

duetu z příslušné kontinentální kvalifikace. 

 Přerozdělování nevyužitých míst 

Ostatní nevyužitá místa se přerozdělila dalšímu týmu nebo duetu dle umístění 

v Olympic Games Qualification Tournament 2016. (Fédération Internationale de Natation, 

2016) 
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7.31 Šerm  

Tento sport mohli diváci vidět již na I. OH v roce 1896 a doposud nikdy nechyběl 

v programu novodobých OH.  

FIE nezveřejnila ve svých kvalifikačních kritériích na OH 2016 požadovaný věk 

sportovců. Dle Oldřicha Kubišty z Českého šermířského svazu FIE neurčila věkový limit 

pro sportovce šermu na OH 2016, ale podle pravidel Českého šermířského svazu 

se sportovec nemůže zúčastnit oficiálních soutěží FIE, pokud nedosáhne věku alespoň 

13 let k 1. lednu. v roce konání soutěže. 

Tabulka č. 122 Disciplíny šermu na OH 2016 

Muži  
5 disciplín: 

fleret jednotlivci, fleret družstva, kord jednotlivci, kord družstva, šavle jednotlivci 

Ženy 

5 disciplín: 

fleret jednotlivkyně, kord jednotlivkyně, kord družstva, šavle jednotlivkyně, 

šavle družstva 
Tabulka graficky vytvořena autorkou na základě uvedených zdrojů v seznamu použitých informačních zdrojů. 

Tabulka č. 123 Počet míst pro sportovce šermu na OH 2016 

 
Maximální počet 

kvalifikujících se 

Maximální počet 

z pořádající země 

Maximální počet 

pozvánek od 

Tripartitní komise 

Celkem 

sportovců 

Muži 102 
8 

- 
212 

Ženy  102 - 

Celkem  204 8 - 212 
Fédération Internationale d'Escrime, 2016 

Tabulka č. 124 Počet míst na OH 2016 pro každý NOV 

 Počet 

míst pro 

NOV 

Počet míst v disciplínách 

Muži 8 
1 tým 3 sportovců v týmové disciplíně 

2 sportovci, pokud soutěžili pouze v individuálních disciplínách 

Ženy 8 
1 tým 3 sportovkyň v týmové disciplíně 

2 sportovkyně, pokud soutěžily pouze v ind. disciplínách 

Celkem  16 
Fédération Internationale d'Escrime, 2016 

Individuální šermířské disciplíny sdružovaly na OH 2016 35 šermířů v každé zbrani, 

kteří měli kvalifikovaný tým, a 32 šermířů v každé zbrani, již neměli zastoupení v týmové 
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soutěži. Počty účastníků v jednotlivých případech se mohly lišit v závislosti na rozložení 

míst pořádající země.  

Týmové disciplíny se skládaly z 8 nebo 9 týmů v každé zbrani, 8 týmů, které se řádně 

kvalifikovaly, a 1 tým pořádající země v závislosti na rozdělení míst pořádající země napříč 

disciplínami.  

Místo na OH 2016 bylo administrativně přiděleno jmenovitě sportovcům v těchto 

disciplínách: 

- muži šavle a ženy fleret = 64 míst, 

- muži fleret, muži kord, ženy kord a ženy šavle, pro šermíře, kteří se na OH 2016 

nekvalifikovali přes týmovou kvalifikaci = 44 míst. 

Místo na OH 2016 bylo administrativně přiděleno NOV v těchto disciplínách: 

- týmy (složené z 3 sportovců) v ženském kordu, ženské šavli, mužském fleretu 

a mužském kordu = 96 míst, tito sportovci se mohli zúčastnit i příslušných 

individuálních disciplín, 

- pořádající země = 8 míst. 

Kvalifikace týmů 

Celkem 96 míst (32 týmů) se rozdělilo mezi týmové disciplíny. Do každé disciplíny 

se mohlo kvalifikovat 8 týmů ve složení 3 sportovců. 

Tabulka č. 125 Kvalifikační systém šermu pro muže a ženy – týmy: muži kord, muži 

fleret, ženy kord a ženy šavle 

Počet míst 

pro NOV 
Typ soutěže 

96  

(32 týmů) 

FIE Official Team Ranking List of 4 April 2016 
- pořadí týmů bylo stanoveno dle počtu získaných bodů v průběhu soutěžích konaných 

od 3. 4. 2015 do 4. 4. 2016: Team World Cup Competitions, Team World Championships, 

Team Continental Championships  

- první 4 týmy v žebříčku týmů FIE ze dne 4. 4. 2016 dostaly místo na OH 2016 

- nejvýše zařazený tým z každé ze 4 FIE kontinentálních oblastí (Afrika, Amerika, Asie 

a Oceánie, Evropa) mezi týmy umístěný od 5. do 16. místa v FIE oficiálním žebříčku týmů 

ze dne 4. 4. 2016 se kvalifikoval na OH 2016 

- pokud po tomto procesu nebyla obsazena všechna místa pro týmy na OH 2016, další tým 

umístěný v FIE oficiálním žebříčku týmů ze dne 4. 4. 2016 měl nárok na účast v Riu 

bez ohledu na to, který kontinent zastupoval 
Fédération Internationale d'Escrime, 2016 

Každý kvalifikovaný tým měl nárok na 1 náhradního sportovce. 
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Kvalifikace do individuálních disciplín 

Celkem 44 míst (11 míst pro každou zbraň) se rozdělilo do individuálních disciplín 

mezi sportovce, kteří se na OH 2016 nekvalifikovali prostřednictvím týmové kvalifikace. 

Tabulka č. 126 Kvalifikační systém šermu pro muže a ženy – individuální disciplíny: muži 

kord, muži fleret, ženy kord a ženy šavle 

Počet 

míst 
Typ soutěže 

24  

pro NOV 

Team Qualification  
- 6 šermířů z každé zbraně, kteří kvalifikovali svůj tým do týmové soutěže, se mohlo účastnit 

na OH 2016 individuální soutěže ve stejné zbrani  

16 pro 

sportovce 

FIE Individual Adjusted Official Ranking (AOR) List by zone of 4 April 

2016  
- žebříček jednotlivců byl stanoven podle počtu dosažených bodů v průběhu soutěží konaných 

v období od 3. 4. 2015 do 4. 4. 2016: Individual Grand Prix competitions, Individual 

World Cup competitions, Satellite competitions, Individual World Championship, 

Individual Continental Championships (minimálně: 2 místa pro Evropu, 2 místa pro Asii 

a Oceánii, 2 místa pro Ameriku, 1 místo pro Afriku) 

- Individual Adjusted Official Ranking (AOR) byl FIE oficiální žebříček 

- kvalifikace na základě individuálního AOR byla vyhrazena pro ty NOV, které neměly 

kvalifikované žádné šermíře prostřednictvím týmové kvalifikace 

4 pro 

sportovce 

FIE Zone Qualifying Events 
- 4 nejvýše zařazení sportovci dle kvalifikačních událostí, jejichž NOV měl na OH 2016 pouze 

1 kvalifikovaného šermíře, měli přímý nárok účastnit se OH 2016, a to následovně: 1 místo 

pro Evropu, 1 místo pro Asii a Oceánii, 1 místo pro Ameriku, 1 místo pro Afriku 

- pouze NOV, které neměly kvalifikovaného žádného šermíře přes týmovou kvalifikaci nebo 

přes individuální AOR v určité zbrani, se mohly účastnit kvalifikačních událostí příslušných 

zón, s maximálně 1 šermířem z NOV ve zbrani 

Fédération Internationale d'Escrime, 2016 

Celkem 64 míst bylo přerozděleno mezi zbývající 2 šermířské disciplíny, 32 míst 

pro každou zbraň. 

Tabulka č. 127 Kvalifikační systém šermu pro muže a ženy – individuální disciplíny: muži 

šavle, ženy fleret 

Počet míst Typ soutěže 

64 pro 

sportovce 

FIE Individual Adjusted Official Ranking List of 4 April 2016  
- 14 nejlépe umístěných sportovců v tomto žebříčku mělo přímý nárok na účast v Riu 

FIE Individual Adjusted Official Ranking List by zone of 4 April 2016  
- 8 nejlepších šermířů dle umístění na kontinentech (2 z Evropy, 2 z Asie a Oceánie, 

2 z Ameriky, 2 z Afriky) se kvalifikovalo na OH 2016, vždy pouze 1 sportovec z 1 NOV 

- nesměli se kvalifikovat více než 2 šermíři přes světové žebříčky (viz výše) z 1 NOV 

FIE Zone Qualifying Events  
- 10 nejlepších šermířů dle přiřazených míst pro jednotlivé kontinenty (4 místa pro Evropu, 

3 místa pro Asii a Oceánii, 2 místa pro Ameriku, 1 místo pro Afriku) získalo místo na OH 2016 

- v každé zbrani mohl být 1 šermíř z NOV 
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- pouze NOV, které neměly kvalifikovaného žádného šermíře přes FIE Individual Official 

Ranking nebo přes FIE Individual AOR by zone v určité zbrani, se mohly účastnit 

kvalifikačních událostí příslušných zón s maximálně 1 šermířem z NOV ve zbrani 

Fédération Internationale d'Escrime, 2016 

Místa na OH 2016 pro pořádající zemi 

Pořádající zemi bylo zaručeno 8 míst, která měla být rozdělena mezi týmem 

a individuálními disciplínami, jak sám NOV Brazílie uznal za vhodné, při respektování 

maximálního množství sportovců z  NOV. NOV Brazílie musel do 6. 6. 2016 FIE potvrdit 

využití míst pro pořádající zemi. 

Přerozdělování nevyužitých míst 

Přerozdělení nevyužitých míst na OH 2016 probíhalo na základě umístění týmů / 

jednotlivců v žebříčcích / soutěžích, ze kterých se tým / sportovec, jenž své místo 

na OH 20016 nevyužil, kvalifikoval. 

Pokud by Brazílie neobsadila některá svá místa na OH 2016, volná místa 

by přerozdělila Tripartitní komise jako pozvánky od Tripartitní komise. V případě, že by 

Tripartitní komise nebyla schopna přidělit nevyužitá místa, místa na OH 2016 připadla 

šermířům s nejvyšším počtem bodů v žebříčku AOR ze dne 4. 4. 2016 napříč všemi 

individuálními disciplínami. (Fédération Internationale d'Escrime, 2016) 

 

7.32 Taekwondo  

Taekwondo bylo do programu OH zařazeno v roce 2000.  

Všichni sportovci, kteří se chtěli zúčastnit OH 2016, museli v roce 2016 dosáhnout 

minimálního věku 17 let.  

Tabulka č. 128 Disciplíny taekwonda na OH 2016 

Muži  4 disciplíny: 

do 58 kg, do 68 kg, do 80 kg, nad 80 kg 

Ženy 4 disciplíny: 

do 49 kg, do 57 kg, do 67 kg, nad 67 kg 
Tabulka graficky vytvořena autorkou na základě uvedených zdrojů v seznamu použitých informačních zdrojů. 

Způsobilost k účasti v Riu 2016 byla dána tím, že sportovec musel být držitelem 

certifikátu Kukkiwon Dan a být držitelem WTF celosvětové sportovní licence. 
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Tabulka č. 129 Počet míst pro sportovce taekwonda na OH 2016 

 
Maximální počet 

kvalifikujících se 

Maximální počet 

z pořádající země 

Maximální počet 

pozvánek od 

Tripartitní komise 

Celkem 

sportovců 

Muži 60 2 2 64 

Ženy  60 2 2 64 

Celkem  120 4 4 128 
World Taekwondo Federation, 2016 

Za jeden NOV mohli na OH 2016 startovat maximálně 4 muži a 4 ženy, v každé 

disciplíně mohl být 1 zástupce.  

Místo na OH 2016 bylo administrativně přiděleno NOV. Každý sportovec mohl 

kvalifikovat 1 místo pro svůj NOV. 

Pokud místo na OH 2016 bylo získáno přes WTF Olympic Ranking, NOV mohl do Ria 

vyslat jen ty sportovce, kteří byli v WTF Olympic Ranking zařazeni v top 20 v období 

prosinec 2015 – červen 2016. 

Tabulka č. 130 Kvalifikační systém taekwonda pro muže a ženy 

Počet míst 

pro muže / 

ženy 

Typ soutěže 

24 / 24 

WTF Olympic Ranking 
- celkem 24 mužů a 24 žen dosáhlo kvalifikace přes WTF Olympic Ranking, a to prvních 

6 sportovců z každé disciplíny po finále Grand Prix, které se konalo v prosinci 2015 

- tito sportovci měli nárok na 1 místo na OH 2016 pro svůj NOV 

- po finále Grand Prix 2015 WTF zveřejnila výsledky a vytvořil se WTF Olympic Ranking 

na základě získaných bodů sportovců v soutěžích: WTF World Taekwondo Championships, 

Continental Champinships, Continental Multi-sport Games, CISM World Games & WTF 

G2 Open Tournaments, WTF G1 Open Tournaments, World University Championships, 

World Military Championships, Universiade, GP Final, GP Series 

- do každé disciplíny se mohl kvalifikovat 1 zástupce z 1 NOV 

36 / 36 

Continental Qualification Tournaments  
- pokud se z NOV na OH 2016 kvalifikovali minimálně 2 muži a 2 ženy přes WTF Olympic 

Ranking, tento NOV se nemohl zúčastnit kontinentálního kvalifikačního turnaje, ledaže by 

se vzdal svých doposud získaných míst do Ria v příslušném pohlaví  

- pouze ty NOV, ze kterých se kvalifikovali méně než 2 muži a 2 ženy, se mohly zúčastnit 

kontinentálních kvalifikačních turnajů 

- počet míst na OH 2016 pro jednotlivé kontinenty jsou uvedeny níže: 

Kontinent 
Počet míst muži / 

ženy 
Poznámka 

Afrika 8 / 8 2 nejlepší sportovci z každé disciplíny 

Asie 8 / 8 2 nejlepší sportovci z každé disciplíny 

Evropa 8 / 8 2 nejlepší sportovci z každé disciplíny 

Oceánie 4 / 4 nejlepší sportovec z každé disciplíny 
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Amerika 8 / 8 2 nejlepší sportovci z každé disciplíny 

Celkem  72 
- pořádající země se nemohla zúčastnit příslušného kontinentálního kvalifikačního turnaje 

World Taekwondo Federation, 2016 

 Místa na OH 2016 pro pořadatelskou zemi 

Pořádající země měla nárok na získání počtu míst přes WTF Olympic Ranking jako 

všechny ostatní NOV. Brazílie měla právo na 4 místa pro své sportovce (2 muži a 2 ženy) 

na OH 2016, pokud se prostřednictvím WTF Olympic Ranking kvalifikovali méně než 

4 sportovci. Tito sportovci museli splňovat minimální požadavky své způsobilosti 

pro OH 2016. Pořádající země měla povinnost do 31. 12. 2015 informovat WTF 

o disciplínách, ve kterých si přála mít své sportovce. 

V případě, že by Brazílie kvalifikovala všechna místa přes WTF Olympic Ranking 

a nevyužila by žádného místa na OH 2016, která patřila pořádající zemi, volná místa 

by se přerozdělila prostřednictvím pozvánek Tripartitní komise. Stejný postup platil 

i tehdy, pokud sportovci z Brazílie nesplnili minimální požadavky způsobilosti pro účast 

na OH 2016. 

 Místa na OH 2016 od Tripartitní komise 

Čtyři místa pro sportovce do Ria vybrala Tripartitní komise v těch disciplínách, které 

si nezvolila pořádající země.  

V případě, že by Tripartitní komise nebyla schopna vyčlenit pozvánky pro sportovce, 

místa by byla přerozdělena nejlépe umístěným sportovcům ve stejné disciplíně v WTF 

Olympic Ranking. 

Sportovci, kteří se na OH 2016 kvalifikovali přes pozvánky Tripartitní komise nebo 

přes práva pořádající země, museli splnit alespoň jednu z následujících podmínek: 

- být medailistou na kterékoliv soutěži pořádající WTF od května 2014 do dubna 2016, 

- alespoň jednou být zařazen v top 20 v WTF světovém žebříčku od května 2014 

do dubna 2016, 

- postoupit do 16. kola nebo výš v soutěži WTF World Taekwondo 

Championships 2015 
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- postoupit do čtvrtfinále nebo výš v Continental Taekwondo Championships 

od května  2014 do dubna 2016 nebo v Continental Taekwondo Qualification 

Tournament 

- být vítězem národních taekwondo šampionátů od května 2014 do dubna 2016. 

 Přerozdělování nevyužitých míst 

Přerozdělení ostatních nevyužitých míst na OH 2016 probíhalo následovně:  

- pokud bylo místo na OH 2016 získáno přes WTF Olympic Ranking, připadlo by 

dalšímu nejlépe umístěnému sportovci ze stejné disciplíny v příslušném žebříčku, 

žádný NOV v tomto případě nesměl překročit počet svých maximálně kvalifikovaných 

sportovců, což byli 4 muži a 4 ženy, 

- pokud bylo místo na OH 2016 získáno přes kontinentální kvalifikační turnaj, připadlo 

by dalšímu nejlépe umístěnému sportovci ze stejné disciplíny v příslušném turnaji, 

žádný NOV v tomto případě nesměl překročit počet svých maximálně kvalifikovaných 

sportovců, což byli 2 muži a 2 ženy. (World Taekwondo Federation, 2016) 

 

7.33 Tenis  

Tenis se dostal do programu novodobých OH od jejich prvopočátků. Své místo si tam 

udržel do roku 1924. Po dlouhé pauze se vrátil do olympijského dějiště v roce 1988.  

Všichni sportovci, kteří se chtěli účastnit OH 2016, museli dosáhnout minimálního 

věku 14 let v den zahájení tenisového turnaje na OH 2016. (řízený rozhovor s J. Smíškem) 

Tabulka č. 131 Disciplíny tenisu na OH 2016 

Muži  
2 disciplíny: 

dvouhra, čtyřhra 

Ženy 
2 disciplíny: 

dvouhra, čtyřhra 

Mix  
1 disciplína: 

smíšená čtyřhra 
Tabulka graficky vytvořena autorkou na základě uvedených zdrojů v seznamu použitých informačních zdrojů. 

Všichni sportovci, kteří se chtěli účastnit OH 2016, museli splňovat minimální 

požadavky týkajících se účasti v Davis Cup / Fed Cup podle ITF předpisů. 
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Tabulka č. 132 Počet míst pro sportovce tenisu na OH 2016 

 
Maximální počet 

kvalifikujících se 

Maximální počet 

z pořádající země 

Maximální počet 

pozvánek od 

Tripartitní komise 

Celkem 

sportovců 

Muži 84 - 2 86 

Ženy  84 - 2 86 

Celkem  168 - 4 172 
International Tennis Federation, 2016 

Z každého NOV se na OH 2016 mohlo kvalifikovat maximálně 12 sportovců: 

6 mužů a 6 žen, a to 4 sportovci do dvouher a 2 týmy do čtyřhry.  

Místo na OH 2016 bylo administrativně přiděleno jmenovitě sportovcům. 

 NOV, které měly více než 4 hráče pro přímé přijetí do dvouhry na OH 2016, musely 

zvolit 4 hráče s nejvyšším hodnocením založeném na umístění ve světovém žebříčku. Každý 

hráč, který byl nominován a potvrdil svou účast do Ria, měl automaticky nárok zúčastnit 

se čtyřhry nebo smíšené čtyřhry, i když pro něj neexistovala žádná záruka místa na OH 2016. 

Tabulka č. 133 Kvalifikační systém tenisu pro muže a ženy ve dvouhře 

Počet míst 

na pohlaví 
Typ soutěže 

62 

(nepočítaje 

místa od 

Tripartitní 

komise) 

- do dvouher se mohlo kvalifikovat 64 žen a 64 mužů, s maximálním počtem 

4 hráčů z 1 NOV v disciplíně 

- 64 míst pro pánskou i dámskou dvouhru bylo rozděleno takto:  

56 míst 
Direct Acceptances, založené na umístění ve světovém žebříčku 

ze dne 6. 6. 2016 

6 míst Final Qualification Places (ITF místa) 

2 místa pozvánky od Tripartitní komise 

64 míst Celkem  

Direct Acceptances - World Ranking, 6 June 2016 
- všichni hráči přijatí ITF pro olympijský tenisový turnaj (s výjimkou pozvánek 

od Tripartitní komise) získali na OH 2016 vstup díky jejich umístění v profesionálním 

žebříčku 

- do profesionálního žebříčku se započítaly všechny nasbírané body ze všech tenisových 

turnajů, které probíhaly po celý rok 

 - 56 nejlépe umístěných hráčů obdrželo přímé přijetí do dvouhry na OH 2016, maximálně 

však 4 sportovci z jednoho NOV  

Final Qualification Places (ITF places) 
- Final Qualification Places byla přidělena následovně (uvedeno dle pořadí priority): 

1. zastoupení pořádající země - pokud pořádající země neměla své zastoupení ve dvouhře 

prostřednictvím Direct Acceptances, její nejlépe umístěný sportovec získal místo 

ve dvouhře na OH 2016  

 

2. regionální reprezentace - pokud některý ze šesti regionálních asociací nezískal svého 

zástupce na OH 2016 prostřednictvím Direct Acceptances, nejlépe umístěný sportovec 
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z této oblasti získal závěrečné kvalifikační místo do Ria za předpokladu, že sportovec byl 

umístěný v top 300 světového žebříčku ze dne 6. 6. 2016  

 

3. zlatý medailista/ Grand Slam Champion (maximálně 2 místa) – sportovec, který do Ria 

nebyl nominován prostřednictvím Direct Acceptances, ale který již dříve získal zlatou 

medaili na OH ve dvouhře nebo vyhrál grandslamový titul, měl nárok na místo na OH 2016 

za předpokladu, že se ve světovém žebříčku ze dne 6. 6. 2016 umístil v top 200 a že 

se nenaplnil maximální počet míst pro jednotlivé NOV. Pokud byli více než dva sportovci 

způsobilí v tomto kritériu, místo se přidělilo hráči s větším počtem titulů. Měli – li dva 

způsobilí sportovci stejný počet titulů, hráč, který byl ve světovém žebříčku zařazen výše, 

se kvalifikoval do Ria. 

 

4. univerzálnost (maximálně 2 místa) – pokud by některá místa do Ria ve dvouhře zůstala 

stále volná, byla by přidělena NOV dle umístění jeho hráčů ve světovém žebříčku ze dne 

6. 6. 2016, který by doposud neměl své zastoupení na OH 2016 
International Tennis Federation, 2016 

Tabulka č. 134 Kvalifikační systém tenisu pro muže a ženy ve čtyřhře 

Počet míst 

na pohlaví 
Typ soutěže 

32 týmů 

(64 

sportovců) 

- do pánské a dámské čtyřhry se mohlo na OH 2016 kvalifikovat 32 týmů, 

z jednoho NOV maximálně 2 týmy ženské a 2 týmy mužské 

- 32 míst pro pánské a dámské týmy ve čtyřhře byly rozděleny takto: 

24 týmů Direct Acceptances 

8 týmů Final Qualification Places (ITF Places) 

32 týmů  Celkem  

Direct Acceptances - World Ranking, 6 June 2016 
- 10 nejlépe umístěných týmů ve světovém žebříčku ze dne 6. 6. 2016 získaly místo 

na OH 2016 pokud: 

a) alespoň 1 sportovec z týmu se kvalifikoval i do dvouhry díky světovému žebříčku  

b) oba sportovci byli svými NOV nominováni do čtyřhry 

c) nominace nepřinesla vyšší počet sportovců než 6 z jednoho NOV 

 - dalších 14 týmů získalo přímý postup do Ria na základě kombinace ve světovém žebříčku 

dvouhry a čtyřhry 

Final Qualification Places (ITF Places) 
- v návaznosti na rozdělení míst dle Direct Acceptances ve čtyřhře, a pokud nebylo dosaženo 

maximálního počtu celkem 86 žen a 86 mužů v tenisu, Final Qualification Places byla 

přidělena nejvýše umístěnému týmu, jehož sportovci již byli kvalifikováni ve dvouhře, 

ale neměli dosud kvalifikovanou čtyřhru 

- pokud i přesto zbývala nějaká místa na OH 2016, volná místa byla přidělena dle níže 

uvedeného systému (uvedeno dle pořadí priority): 

1. zastoupení pořádající země – pokud pořádající země neměla své zastoupení ve čtyřhře 

prostřednictvím Direct Acceptances, jeden tým dle umístění v kombinovaném žebříčku 

z 6. 6. 2016 umístěný v top 500 dvouhře a čtyřhře získal místo na OH 2016  

 

2. regionální zastoupení - pokud některá ze šesti regionálních asociací nezískala svého 

zástupce ve čtyřhře na OH 2016 prostřednictvím Direct Acceptances, nejlépe umístěný tým 

z této oblasti získal Final Qualification Place na OH 2016 za předpokladu, 

že se v kombinovaném žebříčku ze dne 6. 6. 2016 umístil v top 300, přednost byla dána 

regionu s nejmenším zastoupením ve dvouhrách 
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3. pokud stále existovala volná místa, byla přidělena nejlepšímu týmu na základě umístění 

týmů v kombinovaném žebříčku ze dne 6. 6. 2016 
International Tennis Federation, 2016 

Tabulka č. 135 Kvalifikační systém tenisu ve smíšené čtyřhře 

Počet míst Typ soutěže 

16 týmů 

(32 

sportovců) 

- smíšený tým se musel skládat ze sportovců stejné národnosti 

- na OH 2016 mohly 1 NOV zastupovat maximálně 2 týmy 

- 16 míst pro smíšené týmy ve čtyřhře bylo rozděleno takto: 

12 týmů Direct Acceptances 

4 týmy Final Qualification Places (ITF Places) 

16 týmů Celkem 

- smíšené čtyřhry byly vybrány z hráčů, kteří se již nominovali ve dvouhře 

nebo ve čtyřhře  

- konečný termín pro vstup do smíšené čtyřhry byl až v Riu, vstupenky 

sportovcům do této události měly být předloženy ITF 9. 8. 2016 

Direct Acceptances - World Ranking, 6 June 2016 
- ITF vybrala smíšené týmy do čtyřhry s přihlédnutím na umístění sportovců ve dvouhře 

a čtyřhře ve světovém žebříčku ze dne 6. 6. 2016 

- maximálně 4 hráči (2 týmy) z NOV mohli (y) soutěžit ve smíšené čtyřhře 

Final Qualification Places (ITF Places) 
- Final Qualification Places byla přerozdělena dle následujícího systému (uvedeno dle pořadí 

priority): 

1. zastoupení pořádající země – pokud pořádající země neměla své zastoupení ve smíšené 

čtyřhře prostřednictvím Direct Acceptances, jeden tým dle umístění v kombinovaném 

žebříčku z 6. 6. 2016 umístěný v top 500 dvouhry a čtyřhry získal místo na OH 216  

 

2. regionální zastoupení - pokud některá ze šesti regionálních asociací, nezískala svého 

zástupce ve smíšené čtyřhře na OH 2016 prostřednictvím Direct Acceptances, nejlépe 

umístěný tým z této oblasti získal Final Qualification Places na OH 2016 za předpokladu, 

že se v kombinovaném žebříčku ze dne 6. 6. 2016 umístil v top 300, přednost byla dána 

regionu s nejmenším zastoupením ve dvouhrách 

 

3. pokud stále existovala volná místa, tak byla přidělena nejlepšímu týmu na základě 

umístění týmů v kombinovaném žebříčku ze dne 6. 6. 2016 
International Tennis Federation, 2016 

Nejpozději do 9. 6. 2016 ITF musela NOV potvrdit jména hráčů způsobilých pro účast 

na OH 2016 ve dvouhře nebo čtyřhře dle umístění ve světovém žebříčku ze dne 6. 6. 2016. 

V této době také ITF rozeslala NOV formuláře o poskytnutí závěrečných kvalifikačních 

míst. Nejpozději do 16. 6. 2016 musely NOV potvrdit využití svých míst. Nejpozději 

do 29. 6. 2016 ITF musela NOV vyrozumět o přidělených Final Qualification Places. 
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Přerozdělování nevyužitých míst 

Přerozdělení nevyužitých míst na OH 2016, nebo pokud Tripartitní komise nebyla 

schopna rozeslat pozvánky sportovcům, probíhalo na základě umístění sportovců 

ve světovém žebříčku z dne 6. 6. 2016. (International Tennis Federation, 2016) 

 

7.34 Triatlon 

Poprvé se tento sport objevil na OH v Sydney v roce 2000.  

ITU nezveřejnila ve svých kvalifikačních kritériích na OH 2016 požadovaný věk 

sportovců. Dle Tomáše Petra z České triatlonové asociace ITU neurčila věkový limit 

pro sportovce triatlonu na OH 2016.  

Tabulka č. 136 Disciplíny triatlonu na OH 2016 

Muži  1 disciplína: 

muži  

Ženy 1 disciplína: 

ženy  
Tabulka graficky vytvořena autorkou na základě uvedených zdrojů v seznamu použitých informačních zdrojů. 

Tabulka č. 137 Počet míst pro sportovce triatlonu na OH 2016 

 
Maximální počet 

kvalifikujících se 

Maximální počet 

z pořádající země 

Maximální počet 

pozvánek od 

Tripartitní komise 

Celkem 

sportovců 

Muži 52 1 2 55 

Ženy  52 1 2 55 

Celkem  104 2 4 110 
International Triathlon Union, 2016 

Maximálně 8 NOV mohlo na OH 2016 vyslat 3 muže a 3 ženy. Ostatní NOV mohly 

na OH 2016 vyslat 2 muže a 2 ženy. 

Pokud se chtěl triatlonista probojovat na OH do Ria, musel splňovat alespoň jednu 

z těchto podmínek: 

- získat místo pro svůj NOV v ITU kontinentální olympijské kvalifikační akci, 

- získat místo pro svůj NOV na světových kvalifikačních událostech v roce 2015, 

- být mezi top 140 v roce 2015 v ITU světovém triatlonovém žebříčku, 

- být mezi top 140 v ITU olympijském kvalifikačním seznamu, 

- být mezi top 140 v seznamu ITU. 
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Místo na OH 2016 bylo administrativně přiděleno NOV. 

Tabulka č. 138 Kvalifikační systém triatlonu pro muže a ženy 

Počet míst pro muže / 

ženy (kvalifikační 

umístění na OH 2016) 

Typ soutěže 

5 / 5 (1. – 5. místo) ITU Continental Olympic Qualification Events  

3 / 3 (6. – 8. místo) 2015 ITU World Olympic Qualification Event  

39 / 39 (9. – 47. místo) 
ITU Olympic Qualification List  
- dle závodů konaných od 15. 5. 2014 do 15. 5. 2016 

5 / 5 (51. – 55. místo) 
ITU Points List  
- dle závodů konaných od 20. 5. 2014 do 15. 5. 2016 

International Triathlon Union, 2016 

Místa na OH 2016 pro pořadatelskou zemi a od Tripartitní komise  

Pořádající zemi bylo zaručeno v kvalifikačním umístění 48. místo pro své sportovce 

v obou pohlavích. Tripartitní komise přidělila 49. a 50. místo způsobilým NOV. 

Přerozdělení případného nevyužitého místa pořadatelské země nebo místa 

od Tripartitní komise probíhalo dle ITU Olympic Qualification List pro NOV 

s respektováním maximálního počtu sportovců z NOV. 

Přerozdělování nevyužitých míst 

Pokud některý NOV odmítl nebo nepotvrdil svou účast na OH 2016, volná místa byla 

rozdělena následovně: 

- pokud se daný NOV umístil v kvalifikační umístění na 1. – 47. místě, volné místo bylo 

přiděleno dalšímu NOV dle pořadí v ITU Olympic Qualification List s respektováním 

maximálního počtu sportovců z jednoho NOV, 

- pokud se daný NOV umístil v kvalifikačním umístění na 51. – 55. místě, volné místo 

bylo přiděleno sportovci z příslušného kontinentu dle ITU Points List, pokud 

se nenašel žádný vhodný atlet dle tohoto žebříčku, místo se přidělilo sportovci 

dle ITU Olympic Qualification List bez ohledu na kontinentální zastoupení. 

(International Triathlon Union, 2016) 
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7.35 Veslování 

V tomto sportu se veslaři o olympijské medaile poprvé utkali na II. OH v Paříži v roce 

1900.  

FISA nezveřejnila ve svých kvalifikačních kritériích na OH 2016 požadovaný věk 

sportovců. Dle Josefa Johánka z Českého veslařského svazu FISA neurčila věkový limit 

pro sportovce veslování na OH 2016, ale dle pravidel Mezinárodní veslařské federace 

je seniorská kategorie veslování od 18 let věku sportovce. 

Tabulka č. 139 Disciplíny veslování na OH 2016 

Muži  
8 disciplín: 

skif, dvojskif, dvojskif lehkých vah, dvojky bez kormidelníka, párové čtyřky, 

čtyřky bez kormidelníka, čtyřky bez kormidelníka lehkých vah, osmy 

Ženy 6 disciplín: 

skif, dvojskif, dvojskif lehkých vah, dvojky bez kormidelnic, párové čtyřky, osmy 
Tabulka graficky vytvořena autorkou na základě uvedených zdrojů v seznamu použitých informačních zdrojů. 

Tabulka č. 140 Počet míst pro sportovce veslování na OH 2016 

 
Maximální počet 

kvalifikujících se 

Maximální počet 

z pořádající země 

Maximální počet 

pozvánek od 

Tripartitní komise 

Celkem 

sportovců 

Muži 328 1 2 331 

Ženy  216 1 2 219 

Celkem  544 2 4 550 
International Rowing Federation, 2016  

Jeden NOV mohl na OH 2016 vyslat 28 mužských a 20 ženských zástupců, avšak 

mohl mít vždy jednu loď v disciplíně. 

Místa na OH 2016, která veslaři získali v rámci kvalifikačních kontinentálních závodů 

a FISA Final Olympic Qualification Regatta, museli na OH v Riu zastupovat stejní sportovci 

ve stejné disciplíně. Naopak tomu bylo při získání místa na OH 2016 prostřednictvím FISA 

World Rowing Championships 2015, kvalifikovaná loď mohla do Ria vyslat veslaře, 

kteří v závodě FISA World Rowing Championships 2015 nestartovali. 

Místo na OH 2016 bylo administrativně přiděleno NOV. 
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Tabulka č. 141 Kvalifikační systém veslování pro muže a ženy 

Typ soutěže 

2015 FISA World Rowing Championships  
- byl otevřený všem NOV, jejichž veslařská federace je členem FISA 

- počet lodí a sportovců, kteří se mohli kvalifikovat prostřednictvím této soutěže, je uveden níže 

FISA Continental Olympic Qualification Regattas  
- k dispozici pro kvalifikaci na OH 2016 byly 4 kontinentální olympijské kvalifikační závody 

- do všech těchto závodů byly vždy zahrnuty jen 4 disciplíny, ve kterých se soutěžilo 

- kontinentální závody byly otevřeny jen pro určité NOV, jmenovitě: 

Asie / Oceánie: otevřeno pro NOV, které jsou členy Olympijské Rady Asie a Oceánie NOV s výjimkou 

Austrálie a Nového Zélandu 

Afrika: otevřeno pro NOV, které jsou členy Asociace NOV Afriky 

Amerika: otevřeno pro NOV, které jsou členy Organizace Deportiva Panamericana s výjimkou USA 

a Kanady 

Evropa: otevřeno pro NOV, které jsou členy evropských olympijských výborů, plus USA, Kanada, 

Austrálie a Nový Zéland 

 

- do kontinentální kvalifikace mohl každý NOV vyslat 1 mužskou a 1 ženskou loď do každé disciplíny, 

do které se ještě nekvalifikoval prostřednictvím FISA World Rowing Championships 2015 

- v případě, že si NOV přál kvalifikovat na OH 2016 některou svou loď do disciplíny, která nebyla 

na programu kontinentální kvalifikace, mohl tuto loď přihlásit do Final Qualification Regatta 

- kontinentální kvalifikace měly stejný status jako World Rowing Championships, takže se na nich musela 

dodržovat stejná pravidla FISA 

- na kontinentálních kvalifikacích se mohla z jednoho NOV na OH 2016 kvalifikovat 1 mužská loď 

a 1 ženská loď 

- pokud 2 lodě stejného pohlaví splnily kvalifikační kritéria, NOV měl 2 týdny po soutěži na to oznámit 

FISA loď, která bude v Riu startovat  

- počet lodí a sportovců, kteří se mohli kvalifikovat prostřednictvím kontinentálních kvalifikací, je uveden 

níže 

FISA Final Olympic Qualification Regatta  
- do FISA Final Olympic Qualification Regatta mohl každý NOV vyslat 1 mužskou a 1 ženskou loď 

do každé disciplíny, do které se ještě nekvalifikoval prostřednictvím FISA World Rowing Championships 

2015 

- v případě, že si NOV přál kvalifikovat na OH 2016 některou svou loď do disciplíny, která nebyla 

na programu kontinentální kvalifikace, mohl tuto loď přihlásit do Final Qualification Regatta 

- FISA Final Olympic Qualification Regatta měla stejný status jako World Rowing Championships, takže 

se na nich musela dodržovat stejná pravidla FISA 

- počet lodí a sportovců, kteří se mohli kvalifikovat prostřednictvím FISA Final Olympic Qualification 

Regatta, je uveden níže 

International Rowing Federation, 2016 
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Tabulka č. 142 Počet míst pro sportovce a pro lodě na OH 2016 v jednotlivých 

disciplínách a v jednotlivých kvalifikačních soutěžích 

 Kontinentální kvalifikace  
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Muži  

skif 9 7 4 6 3  29 29 

dvojky b. kormidelníka 11     2 13 26 

dvojskif 11     2 13 26 

čtyřky b. kormidelníka 11     2 13 52 

párové čtyřky 8     2 10 40 

osmy 5     2 7 63 

dvojskif lehkých vah 11 3 1 3 2  20 40 

čtyřky b. kormidelníka 

lehkých vah 
11     2 13 52 

pořádající země - skif       1 1 

pozvánky od T. komise 

- skif 

      
2 2 

Max. mužských lodí 77 10 5 9 5 12 121 331 

Ženy  

skif 9 7 4 6 3  29 29 

dvojky b. kormidelníka 11     4 15 30 

dvojskif 11     2 13 26 

párové čtyřky 5     2 7 28 

osmy 5     2 7 63 

dvojskif lehkých vah 11 3 1 3 2  20 40 

pořádajíc země - skif       1 1 

pozvánka od T. komise - 

skif 

      
2 2 

Max. ženských lodí 52 10 5 9 5 10 94 219 
International Rowing Federation, 2016  

Náhradní sportovci 

Každá kvalifikovaná loď o počtu 4 nebo 8 veslařů měla nárok na 1 náhradního 

sportovce. Pokud se však za 1 NOV kvalifikovala jak mužská čtyř – loď i osmi – loď, NOV 

měl nárok také pouze na 1 náhradního sportovce pro obě lodě. Náhradní sportovci nebyli 

bráni za konkurenční sportovce a nebyli zahrnuti do celkového počtu sportovců 
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ve veslování. Náhradní sportovci se nemohli zúčastnit žádné kvalifikační soutěže, které jsou 

popsány výše. 

 Místa na OH 2016 pro pořadatelskou zemi 

V případě, že pořádající země nevybojovala do Ria žádná místa během kvalifikačních 

událostí, bylo Brazílii zaručeno 1 místo pro muže a 1 místo pro ženu ve skifu. Pokud by 

pořádající země nevyužila svá místa na OH 2016, volná místa dostaly nejlépe umístěné NOV 

ve skifu v rámci evropské kontinentální kvalifikace. 

 Místa na OH 2016 od Tripartitní komise 

Čtyři sportovci získali místa na OH 2016 od Tripartitní komise, která volná místa 

přerozdělila NOV v těchto disciplínách: 2 místa ve skifu muži, 2 místa ve skifu ženy. Tito 

sportovci se však museli zúčastnit alespoň jedné kvalifikační akce. Pokud by Tripartitní 

komise nebyla schopna vyčlenit pozvánky pro NOV ve veslování, volná místa by obsadily 

nejlépe umístěné NOV ve skifu v rámci evropské kontinentální kvalifikace, jež se doposud 

na OH 2016 nekvalifikovaly. 

 Přerozdělování nevyužitých míst 

Pokud některý NOV odmítl svou účast v Riu, volná místa se přerozdělila následovně: 

- pokud se NOV, který odmítl svou účast na OH, kvalifikoval přes FISA World Rowing 

Championship 2015 nebo přes FISA Continental Olympic Qualification Regattas, 

volné místo se přidělilo NOV, který se nejlépe umístil ve stejné soutěži ve stejné 

disciplíně, 

- pokud se NOV, který odmítl svou účast na OH 2016, kvalifikoval přes FISA Final 

Olympic Qualification Regatta, volné místo bylo přiděleno dalšímu nejlépe 

umístěnému NOV, muselo se však brát v úvahu několik kritérií: výkon, reprezentace 

a účast na kvalifikačních akcích. 

Všechna nevyužitá místa byla přerozdělena výkonným výborem FISA do 15. 6. 2016. 

(International Rowing Federation, 2016) 
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7.36 Vodní pólo 

Vodní pólo bylo do programu zařazeno na II. OH v roce 1900. Ženy v tomto sportu 

mohly závodit o 100 let později. 

FINA nezveřejnila ve svých kvalifikačních kritériích na OH 2016 požadovaný věk 

sportovců. Dle Jana Novotného z Českého svazu plaveckých sportů FINA neurčila věkový 

limit pro sportovce vodního póla na OH 2016. 

Tabulka č. 143 Disciplíny vodního póla na OH 2016 

Muži  1 disciplína: 

muži (12 týmů) 

Ženy 1 disciplína: 

ženy (8 týmů) 
Tabulka graficky vytvořena autorkou na základě uvedených zdrojů v seznamu použitých informačních zdrojů. 

Pouze ti sportovci, kteří byli způsobilí startovat na oficiálních FINA soutěžích, měli 

nárok na účast na OH 2016. 

Tabulka č. 144 Počet míst pro sportovce vodního póla na OH 2016 

 
Maximální počet 

kvalifikujících se 

Maximální počet 

z pořádající země 

Maximální počet 

pozvánek od 

Tripartitní komise 

Celkem 

sportovců 

Muži 143 (11 týmů) 13 (1 tým) - 156 (12 týmů) 

Ženy  91 (7 týmů) 13 (1 tým) - 104 (8 týmů) 

Celkem  234 (18 týmů) 26 (2 týmy) - 260 (20 týmů) 
Fédération Internationale de Natation, 2016 

Každý NOV mohl reprezentovat 1 mužský (13 sportovců) a 1 ženský tým 

(13 sportovkyň).  

Místo na OH 2016 bylo administrativně přiděleno NOV. 

Tabulka č. 145 Kvalifikační systém vodního póla 

Počet míst pro 

muže / ženy 

Typ soutěže 

 Muži  Ženy  

1 / 0 2015 World League   

2 / 0  
16th FINA World 

Championships – Kazan 2015 

5 / 5 

Continental Championships  
- z každého kontinentu 1 tým získal místo 

na OH 2016 

Continental Championships / 

Host Country  
- nekonalo se v Americe z důvodu 

automatického místa pro pořadatelskou 

zemi (Brazílii) 
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1 / 0 Pořadatelská země  

3 / 3 
Olympic Games Qualification 

Tournament  

Olympic Games Qualification 

Tournament  
Fédération Internationale de Natation, 2016 

Přerozdělování nevyužitých míst 

Nevyužitá místa se přerozdělovala dle umístění týmů v Olympic Games Qualification 

Tournament ze dne 21. 6. 2016. 

Pokud pořádající země nevyužila své místo, FINA volné místo přerozdělila dle pořadí 

z kontinentálního mistrovství Severní a Jižní Ameriky. (Fédération Internationale 

de Natation, 2016) 

 

7.37 Vodní slalom 

Tento sport byl do programu OH zařazen v roce 1936.  

ICF nezveřejnila ve svých kvalifikačních kritériích na OH 2016 požadovaný věk 

sportovců. Dle Prof. Ing. Jaroslava Pollerta DrSc., předsedy ČSKDV, ICF neurčila věkový 

limit pro sportovce vodního slalomu na OH 2016.  

Tabulka č. 146 Disciplíny vodního slalomu na OH 2016 

Muži  3 disciplíny: 

kajak, kánoe, kánoe dvojic 

Ženy 1 disciplína: 

kajak 
Tabulka graficky vytvořena autorkou na základě uvedených zdrojů v seznamu použitých informačních zdrojů. 

Tabulka č. 147 Počet míst pro sportovce vodního slalomu na OH 2016 

 
Maximální počet 

kvalifikujících se 

Maximální počet 

z pořádající země 

Maximální počet 

pozvánek od 

Tripartitní komise 

Celkem 

sportovců 

Muži 57 4 - 61 

Ženy  20 1 - 21 

Celkem  77 5 - 82 
International Canoe Federation, 2016 
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Tabulka č. 148 Počet kvalifikačních míst v jednotlivých disciplínách vodního slalomu 

Disciplína muži / ženy 
Maximum sportovců / 

sportovkyň 
Maximum lodí mužů / žen 

kajak / kajak 21 / 21 21 / 21 

kánoe  16 16 

kánoe dvojic 24 12 

Celkem muži + ženy 82 70 
International Canoe Federation, 2016 

Jeden NOV mohli na OH 2016 reprezentovat maximálně 4 muži a 1 žena, v každé 

disciplíně mohl mít NOV zastoupenou jednu loď. 

Chtěl – li se NOV kvalifikovat do Ria 2016, musel se zúčastnit MS v roce 2015 

alespoň v jedné disciplíně.  

 Místo na OH 2016 bylo administrativně přiděleno NOV. 

Do všech kvalifikačních událostí musely minimálně 3 NOV vyslat svého závodníka. 

Pokud v některé disciplíně v některé kvalifikační události byli méně než 3 sportovci, místa 

z této akce byla vrácena do ICF žebříčku k přerozdělení. 

Tabulka č. 149 Kvalifikační systém vodního slalomu pro muže a ženy 

Počet 

míst 
Typ soutěže 

56 
2015 Canoe Slalom World Championships 

- v případě, že by se Canoe Slalom World Championships 2015 nekonalo z důvodu špatných 

přírodních podmínek, byl by pro určení míst na OH 2016 použit ICF žebříček z 1. 9. 2015 

21 

Continental Qualification Events 
- každý NOV mohl prostřednictvím kontinentálních kvalifikačních turnajů kvalifikovat 2 své 

sportovce  

- v případě, že by se kontinentální kvalifikace ve vodním slalomu nekonala z důvodu špatných 

přírodních podmínek, byl by pro určení míst na OH 2016 použit ICF žebříček z 1. 6. 2016 

International Canoe Federation, 2016 

Pro všechny kvalifikační akce vodního slalomu, kde došlo k remíze mezi dvěma nebo 

více sportovci, byly použity časy z předchozího kola. 
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Tabulka č. 150 Počet míst na OH 2016 v jednotlivých disciplínách a v jednotlivých 

kvalifikačních soutěžích 
D
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Muži 

kajak 15 1 1 1 1 1 5 1 21 

kánoe 10 1 1 1 1 1 5 1 16 

kánoe dvojic 16 (8) 6 (3)     6 (3) 2 (1) 24 (12) 

Ženy 

kajak 15 1 1 1 1 1 5 1 21 

Maximum  56      21 5 82 
International Canoe Federation, 2016 

Sportovec, který se na OH 2016 kvalifikoval a byl vybrán svým NOV k účasti 

na OH 2016, se mohl zúčastnit i jiné kanoistické disciplíny v olympijském programu, než 

do které se kvalifikoval v případě, že dotyčný NOV neměl v této disciplíně již své 

zastoupení.  

Pokud si NOV dělal nárok na pozvánku od Tripartitní komise, musel se zúčastnit 

ICF Canoe Slalom World Championships 2015 a musel být uveden v ICF žebříčku 

z 1. 6.  2016.  

Místa na OH 2016 pro pořadatelskou zemi 

V případě, že se pořádající zemi nepodařilo získat místo v některé disciplíně v ICF 

Canoe Slalom World Championships 2015 nebo v Pan American Games 2015, měla nárok 

na místa na OH 2016 dle následující tabulky. 

Tabulka č. 151 Počet míst na OH 2016 v jednotlivých disciplínách pro pořadatelskou zemi 

Disciplína muži / ženy 
Počet míst pro sportovce / 

sportovkyně 

Počet míst pro lodě mužů / 

žen 

kajak / kajak 1 / 1 1 / 1 

kánoe  1 1 

kánoe dvojic 2 1 

Celkem muži + ženy 5 4 
International Canoe Federation, 2016 
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V případě, že se některý sportovec z pořádající země kvalifikoval přes ICF Canoe 

Slalom World Championships 2015 nebo přes  Pan American Games 2015, nevyužité místo 

pořádající země připadlo dalšímu nejlépe umístěnému NOV v ICF Canoe Slalom World 

Championships 2015 ve stejné disciplíně, který nebyl doposud kvalifikován. 

 Přerozdělování nevyužitých míst 

Pokud některý kvalifikovaný NOV / sportovec odmítl účast na OH 2016, místo 

připadlo dalšímu kanoistovi dle pořadí v soutěži, ze které se sportovec na OH 2016 

kvalifikoval. Tento postup se opakoval do té doby, dokud nebyla přerozdělena všechna volná 

místa na OH 2016. 

V případě, že neexistoval žádný další způsobilý NOV z kontinentální kvalifikace jako 

náhrada za odmítnutou účast kvalifikovaného NOV, místo se rozdělilo dle umístění v dané 

disciplíně podle umístění v ICF Canoe Slalom World Championships 2015, bez ohledu 

na kontinentální zastoupení. 

Pokud zbyla volná místa i přes splnění postupů popsaných výše, výkonný výbor ICF 

přerozdělil zbývající místa NOV dle pořadí ICF žebříčku z 1. 6. 2016. (International Canoe  

Federation, 2016) 

 

7.38 Volejbal 

Do programu OH se tento sport dostal v roce 1964. 

FIVB nezveřejnila ve svých kvalifikačních kritériích na OH 2016 požadovaný věk 

sportovců. Dle Ing. Ivana Ira z Českého volejbalového svazu FIVB žádný věkový limit 

pro účast na OH 2016 nestanovila. 

Tabulka č. 152 Disciplíny volejbalu na OH 2016 

Muži  1 disciplína: 

muži (12 týmů) 

Ženy 1 disciplína: 

ženy (12 týmů) 
Tabulka graficky vytvořena autorkou na základě uvedených zdrojů v seznamu použitých informačních zdrojů. 
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Tabulka č. 153 Počet míst pro sportovce volejbalu na OH 2016 

 
Maximální počet 

kvalifikujících se 

Maximální počet 

z pořádající země 

Maximální počet 

pozvánek od 

Tripartitní komise 

Celkem 

sportovců 

Muži 132 (11 týmů) 12 (1 tým) - 144 (12 týmů) 

Ženy  132 (11 týmů) 12 (1 tým) - 144 (12 týmů) 

Celkem  264 (22 týmů) 24 (2 týmy) - 288 (24 týmů) 
Fédération Internationale de volleyball, 2016 

Každý NOV mohl na OH 2016 reprezentovat 1 mužský (12 sportovců) a 1 ženský tým 

(12 sportovkyň).  

Místo na OH 216 bylo administrativně přiděleno NOV. 

Tabulka č. 154 Kvalifikační systém volejbalu pro muže a ženy 

Počet míst pro 

muže / ženy 
Typ soutěže 

2 / 2 
World Cup 2015  
- 1. a 2. nejlepší tým měl nárok na místo na OH 2016 pro svůj NOV 

5 / 5 

Continental Olympic Qualification Tournaments (COQT) 2015 and 

2016  
- nejlepší tým z každého kontinentálního olympijského kvalifikačního turnaje měl nárok 

na místo na OH 2016 pro svůj NOV 

- Asie tento turnaj spojila s World Olympic Qualification Tournaments, viz níže 

4 / 4 

World Olympic Qualification Tournaments (WOQT)  
1. turnaj WOQT v kombinaci s kvalifikací Asie 

- účastnilo se 8 týmů: 

- 4 týmy z Asie + tým, který skončil na 2. místě v kontinentální kvalifikaci Severní 

Ameriky a Karibiku + týmy, které skončily na 2. a 3. místě v kontinentální kvalifikaci 

Evropy + tým, který skončil na 2. místě v kontinentální kvalifikaci Jižní Ameriky 

- 3 nejlepší týmy z tohoto turnaje si zaručily místo na OH 2016 

 

2. turnaj WOQT 

- účastnily se 4 týmy: 

- tým, který skončil na 3. místě v kontinentální kvalifikaci Severní Ameriky a Karibiku + 

tým, který skončil na 3. místě v kontinentální kvalifikaci Jižní Ameriky + týmy, které 

skončily na 2. a 3. místě v kontinentální kvalifikaci Afriky 

- vítěz turnaje si vybojoval místo na OH 2016 

1 / 1 Pořádající země 
Fédération Internationale de volleyball, 2016 

 Místa na OH 2016 pro pořadatelskou zemi 

Pokud by pořádající země nevyužila své místo na OH 2016, v červnu 2016 

by se pořádal turnaj, kterého by se zúčastnily 4 nejlepší týmy, jež se doposud na OH 2016 

nekvalifikovaly dle umístění ve světovém žebříčku FIVB z 1. 1. 2016. Vítěz turnaje 

by získal místo na OH 2016. 
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 Přerozdělování nevyužitých míst 

Pokud některý kvalifikovaný tým odmítl svou účast na OH 2016, místo připadlo 

dalšímu nejlépe umístěnému týmu v soutěži, ze které se tým na OH 2016 kvalifikoval. 

(Fédération Internationale de volleyball, 2016) 

 

7.39 Všestrannost 

Do programu OH tento sport zařazen od roku 1912. 

Všichni sportovci, kteří se chtěli zúčastnit OH 2016, museli v roce 2016 dosáhnout 

minimálního věku 19 let. Všichni koně, kteří se účastnili OH 2016, nesměli být mladší 8 let. 

Tabulka č. 155 Disciplíny všestrannosti na OH 2016 

Muži / Ženy  2 disciplíny: 

všestrannost jednotlivci, všestrannost týmy 
Tabulka graficky vytvořena autorkou na základě uvedených zdrojů v seznamu použitých informačních zdrojů. 

Tabulka č. 156 Počet míst pro sportovce všestrannosti na OH 2016 

 
Maximální počet 

kvalifikujících se 

Maximální počet 

z pořádající země 

Maximální počet 

pozvánek od 

Tripartitní komise 

Celkem 

sportovců 

Muži / Ženy 61 4 - 65 
Fédération Equestre Internationale, 2016 

Z každého NOV se do Ria mohli kvalifikovat maximálně 4 sportovci. 

Místo na OH 2016 bylo administrativně přiděleno NOV. 

Dodatečné požadavky: 

Všichni sportovci / koně, kteří se chtěli účastnit OH 2016, museli dosáhnout 

minimálních požadavků způsobilosti získáním „FEI kvalifikačních výsledků“ v soutěžích, 

které se uskutečnily od 1. 1. 2015 do 19. 6. 2016. 

FEI kvalifikační výsledek byl dosažen tím, že soutěž byla dokončena v rámci 

minimálních parametrů všestranného výkonu, přičemž sportovec musel: 

1) nezískat méně než 50 % drezurních dobrých známek (ne více než 75 trestných bodů) 

2) zajet čisté kolo v Cross Coountry překážkách, nemít horší čas než 90 sekund 

3) nemít více než 16 trestných skoků v Show Jumping 
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FEI olympijské skupiny byly rozloženy do 7 geografických oblastí: 

- skupina A: severozápadní Evropa 

- skupina B: jihozápadní Evropa 

- skupina C: střední a východní Evropa, střední Asie 

- skupina D: Severní Amerika 

- skupina E: Střední a Jižní Amerika 

- skupina F: Afrika 

- skupina G: jihovýchodní Asie, Oceánie 

Kvalifikační systém týmů 

Jedenáct NOV získalo přímou kvalifikaci, 10 týmů prostřednictvím týmových 

mistrovství a 1 místo připadlo pořadatelské zemi dle níže uvedené tabulky. Každý tým 

se skládal minimálně ze 3 závodníků / koní nebo maximálně ze 4 závodníků / koní. 

Nejméně 3 sportovci z týmu museli absolvovat akce olympijské kvalifikace pro týmy. 

Tabulka č. 157 Kvalifikační systém všestrannosti pro týmy 

Počet týmů (počet 

míst pro sportovce) 
Typ soutěže 

1 (max. 4 sportovci) Pořadatelská země 

6 (max. 24 sportovců) 
2014 World Equestrian Games 
- 6 nejlepších týmů získalo místo na OH 2016 s výjimkou pořadatelské země 

2 (max. 8 sportovců) 

2015 European Championship 
- účastnily se olympijské skupiny A, B a C, s výjimkou Kazachstánu, 

Kyrgyzstánu, Turkmenistánu a Uzbekistánu a týmů, které se již na OH 2016 

kvalifikovaly  

1 (max. 4 sportovci) 
2015 Pan American Games 
- účastnily se olympijské skupiny D a E 

1 (max. 4 sportovci) 
2015 Asia Pacific Eventing Championship 
- účastnily se olympijské skupiny F a G (včetně Kazachstánu, Kyrgyzstánu, 

Turkmenistánu a Uzbekistánu) 

Celkem: 11 týmů / maximum 44 sportovců 

+ „Kompozitní“ kvalifikované týmy  
- tyto týmy byly tvořeny ze tří až čtyř sportovců ze stejného NOV, kteří se 

na OH 2016 kvalifikovali jako jednotlivci v individuálním kvalifikačním 

procesu, jak je pospáno níže 

- tudíž celkový počet týmů na OH 2016 mohl překročit počet 11 

- pořadí priorit pro výběr kompozitních týmů vycházelo z kombinace čtyř 

nejvýše umístěných sportovců z jednoho NOV v rámci FEI olympijského 

jezdeckého žebříčku všestrannosti 
Fédération Equestre Internationale, 2016 
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Individuální kvalifikace dle FEI olympijského žebříčku sportovců všestrannosti 

Pouze NOV, které nezískaly přímou kvalifikaci pro svůj tým, mohly své místo 

na OH 2016 získat přes kvalifikaci jednotlivců v rámci FEI olympijského žebříčku 

sportovců všestrannosti. Každý závodník mohl získat maximálně 1 místo pro svůj NOV. 

FEI olympijský žebříček sportovců všestrannosti byl sestaven ze 4 nejlepších výsledků 

sportovce v soutěžích konaných od 9. 3. 2015 do 6. 3. 2016. 

Tabulka č. 158 Kvalifikační systém všestrannosti pro jednotlivce 

Počet 

míst 
Typ soutěže 

7 
FEI Olympic Athletes Ranking   
- nejlépe umístěný sportovec v tomto žebříčku z každé ze sedmi geografických oblastí získal 

místo na OH 2016 pro svůj NOV 

6 

FEI Olympic Athletes Ranking  
- příděl míst prostřednictvím kombinace FEI olympijských skupin 

- NOV s nejlépe umístěným sportovcem ve FEI olympijském žebříčku sportovců 

všestrannosti v kombinaci s příslušnou FEI olympijskou skupinou získaly 2 místa 

na OH 2016: 

- olympijská skupina A, B a C 

- olympijská skupina D a E 

- olympijská skupina F a G 

8 
FEI Olympic Athletes Ranking  
- příděl míst prostřednictvím celkového pořadí sportovců 

Celkem: 21 sportovců 
Fédération Equestre Internationale, 2016 

Náhradní sportovci 

Každý kvalifikovaný tým, který se na OH 2016 kvalifikoval prostřednictvím přímé 

kvalifikace, měl nárok na 1 náhradního sportovce a 1 náhradního koně. 

Místa na OH 2016 pro pořadatelskou zemi  

Pořádající zemi bylo na OH 2016 zaručeno 1 místo pro tým s maximálně 4 sportovci. 

Každý soutěžící a kůň musel dosáhnout minimálních požadavků způsobilosti. V případě, 

že by Brazílie nebyla schopna vyslat na OH 2016 svůj tým, mohla na OH 2016 vyslat 

1 nebo 2 sportovce způsobilé závodit v individuální disciplíně. 

Přerozdělování nevyužitých míst  

Nevyužitá místa týmů byla přerozdělena jako individuální místa NOV dle umístění 

jejich sportovců ve FEI olympijském žebříčku sportovců všestrannosti. Pokud některý NOV 

poslal pouze 3 sportovce jako součást svého týmu namísto 4 sportovců, volné místo bylo 
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přerozděleno jako individuální místo NOV dle umístění jejich sportovců ve FEI 

olympijském žebříčku sportovců všestrannosti. 

Nevyužitá místa v individuálních disciplínách byla nabídnuta dalším nejlépe 

umístěným sportovcům v žebříčcích, ze kterých se sportovec, jenž odmítnul místo 

na OH 2016, kvalifikoval.  

Volná místa, která by zůstala po pořádající zemi, by byla přerozdělena NOV, které 

nebyly doposud na OH 2016 kvalifikovány dle umístění jejich sportovců ve FEI 

olympijském žebříčku sportovců všestrannosti. (Fédération Equestre Internationale, 2016) 

 

7.40 Vzpírání 

I vzpírání mužů se může řadit ke sportům, které jsou do programu OH vedeny 

od počátku novodobých OH. Pro ženy bylo vzpírání na OH poprvé zařazeno v roce 2000.  

Všichni sportovci, kteří se chtěli zúčastnit OH 2016, museli v roce 2016 dosáhnout 

minimálního věku 15 let.  

Tabulka č. 159 Disciplíny vzpírání na OH 2016 

Muži  8 disciplín: 

do 56 kg, do 62 kg, do 69 kg, do 77 kg, do 85 kg, do 94 kg, do 105 kg, nad 105 kg 

Ženy 7 disciplín: 

do 48 kg, do 53 kg, do 58 kg, do 63 kg, do 69 kg, do 75 kg, nad 75 kg 
Tabulka graficky vytvořena autorkou na základě uvedených zdrojů v seznamu použitých informačních zdrojů. 

Způsobilost účastnit se OH 2016 byla dána tím, že se všichni sportovci museli 

zúčastnit minimálně 2 kvalifikačních akcí. Pokud chtěli obdržet pozvánku od Tripartitní 

komise, museli se zúčastnit minimálně 1 kvalifikační akce. Kvalifikační akce pro Rio 2016 

byly následující: 2014 Commonwealth Games, 2014 IWF World Championships, 

2014 Asian Games, 2014 IWF Grand Prix (s), 2015 IWF Junior World Championships, 

2015 Pacific Games, 2015 Pan-American Games, 2015 IWF World Championships, 

2015 IWF Grand Prix (s), 2016 Continental Qualification Events, 2016 IWF Grand Prix (s). 

Výpočet kvalifikačních míst byl založen na konečných výsledcích (po ukončení všech 

řízení) příslušné kvalifikační akce. 
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Tabulka č. 160 Počet míst pro sportovce vzpírání na OH 2016 

 
Maximální počet 

kvalifikujících se 

Maximální počet 

z pořádající země 

Maximální počet 

pozvánek od 

Tripartitní komise 

Celkem 

sportovců 

Muži 147 3 6 156 

Ženy  98 2 4 104 

Celkem  245 5 10 260 
International Weightlifting Federation, 2016 

Jeden NOV mohl na OH 2016 vyslat 6 mužů a 4 ženy s maximálním zastoupením 

2 sportovců v jedné disciplíně. 

Místo na OH 2016 bylo administrativně přiděleno NOV z kvalifikačních akcí: 

2014 a 2015 IWF World Championships, Continental Championships 2016.  

Místo na OH 2016 bylo administrativně přiděleno jmenovitě sportovcům 

v individuálních kvalifikacích. Pokud se přes individuální kvalifikace kvalifikoval 

na OH 2016 více než 1 sportovec z NOV, sám NOV si rozhodl, který sportovec dostal místo 

na OH 2016. 

Tabulka č. 161 Kvalifikační systém vzpírání pro muže a ženy 

Počet míst 

pro muže / 

ženy 

Typ soutěže 

108 pro 

NOV /  

67 pro 

NOV 

2014 and 2015 IWF World Championships 
- NOV se přidělila místa na OH 2016 dle jejich umístění v kombinované týmové 

klasifikaci podle bodů získaných na IWF World Championships v roce 2014 a v roce 2015 

- výsledky 6 nejlepších sportovců / 4 nejlepších sportovkyň z NOV byly počítány 

do týmové klasifikace 

Pořadí NOV v kombinované týmové 

klasifikaci mužů / žen 

Počet 

kvalifikujících 

se z 1 NOV 

mužů / žen 

Počet 

sportovců / 

sportovkyň 

NOV umístěné na 1. – 6. místě /  

NOV umístěné na 1. – 9. místě 
6 / 4 36 / 36 

NOV umístěné na 7. – 12. místě /  

NOV umístěné na 10. – 16. místě 
5 / 3 30 / 21 

NOV umístěné na 13. – 18. místě / 

NOV umístěné na 17. – 21. místě 
4 / 2 24 / 10 

NOV umístěné na 19. – 24. místě 3 18 

Celkem  108 / 67 
- pokud 2 nebo více týmů měly stejný počet bodů v celkových výsledcích, body získané 

z trhu a nadhozu rozhodly o přidělení finální klasifikace 
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31 pro 

NOV /  

24 pro 

NOV 

2016 Continental Qualification Events 
- pouze NOV, které nezískaly žádná místa přes 2014 a 2015 IWF World Championships, 

měly nárok vyhrát místo na OH 2016 v kontinentálních kvalifikačních turnajích 

- NOV získal místo na OH 2016 v závislosti na svém umístění v týmové klasifikaci 

v rámci kontinentálního kvalifikačního turnaje 

- 6 nejlepších výsledků sportovců / 4 nejlepší výsledky sportovkyň z NOV bylo počítáno 

do týmové klasifikace 

Pořadí NOV v týmové klasifikace mužů / 

žen 

Počet 

kvalifikujících 

se z 1 NOV 

mužů / žen 

Počet 

sportovců / 

sportovkyň 

Z Afriky: NOV umístěné na 1. – 5. místě /  

NOV umístěné na 1. – 4. místě 
1 / 1 5 / 4 

Z Asie: NOV umístěné na 1. – 7. místě /  

NOV umístěné na 1. – 6. místě 
1 / 1 7 / 6 

Z Evropy: NOV umístěné na 1. – 7. místě / 

NOV umístěné na 1. – 6. místě 
1 / 1 7 / 6 

Z Ameriky: NOV umístěné na 1. – 7. místě/ 

NOV umístěné na 1. – 4. místě 
1 / 1 7 / 4 

Z Oceánie: NOV umístěné na 1. – 5. místě/ 

NOV umístěné na 1. – 4. místě 
1 / 1 5 / 4 

Celkem: 31 NOV / 24 NOV 31 / 24 
- pokud 2 nebo více týmů měly stejný počet bodů v celkových výsledcích, body získané 

z trhu a nadhozu rozhodly o přidělení finální klasifikace 

8 pro 

sportovce / 

7 pro 

sportovkyně 

Individual Qualification 
- 8 míst / 7 míst na OH 2016 bylo přiděleno na základě umístění v olympijském 

kvalifikačním žebříčku ze dne 20. 6. 2016 

- jednotlivá kvalifikační místa byla přidělena sportovcům / sportovkyním, již / jež 

se zařadili / y do top 15 / top 10 v každé disciplíně z NOV, které do té doby nezískaly 

žádná místa na OH 2016 přes 2014 a 2015 IWF World Championships nebo Continental 

Qualification Events 

- olympijský kvalifikační žebříček byl sestaven na základě výsledků nejlépe hodnocených 

sportovců z NOV  v každé disciplíně v následujících kvalifikačních akcích: 

2014 Commonwealth Games, 2014 IWF World Championships, 2014 Asian Games, 

2014 IWF Grand Prix (s), 2015 IWF Junior World Championships, 2015 Pacific 

Games, 2015 Pan-American Games, 2015 IWF World Championships, 2015 IWF 

Grand Prix (s), 2016 Continental Qualification Events, 2016 IWF Grand Prix (s) 

- z 1 NOV se dle kritérií v individuální klasifikaci mohl / a kvalifikovat pouze 1 vzpěrač / 

vzpěračka 

- pokud více než 1 sportovec / 1 sportovkyně dosáhli kvalifikace na OH 2016 dle těchto 

kritérií, NOV si sám rozhodl, který z těchto sportovců / sportovkyň dostal místo 

na OH 2016 
International Weightlifting Federation, 2016 

Místa na OH 2016 pro pořadatelskou zemi 

Pořádající země mohla získat místa na OH 2016 prostřednictvím 2014 a 2015 IWF 

World Championships. V případě, že by Brazílie nezískala na těchto turnajích žádné místo 

na OH 2016 nebo v případě, že by některé své místo na OH 2016 odmítla, volné místo by 
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se přidělilo nejlépe umístěnému NOV v 2014 a 2015 IWF World Championships, který 

doposud neměl splněnou kvalifikaci do Ria. Pokud Brazílie nesplnila žádnou podmínku 

pro kvalifikaci na OH 2016, byla jí zaručena 3 místa pro muže a 2 místa pro ženy. 

Do 20. 6. 2016 NOV Brazílie musel potvrdit, zda svá místa na OH 2016 využije 

a v kterých disciplínách. 

Přerozdělování nevyužitých míst 

Pokud některý NOV nevyužil nebo odmítnul svá místa na OH 2016, přerozdělení 

volných míst probíhalo na základě umístění sportovců v kvalifikačních událostech, z nichž 

se NOV, která svá místa na OH 2016 odmítl, kvalifikoval. (International Weightlifting 

Federation, 2016) 

 

7.41 Zápas 

Tento sport se do programu OH zařadil již v roce 1896 na I. novodobých OH 

v Aténách.  

Jen ti sportovci, kteří v roce 2016 dovršili 19 let, se mohli kvalifikovat na OH 2016. 

Sportovci narozeni v období od 1. 1. 1998 do 31. 12. 1998 museli předložit UWW lékařské 

potvrzení a povolení rodiče nebo zákonného zástupce. 

Tabulka č. 162 Disciplíny zápasu na OH 2016 

Muži  

Volný styl – 6 disciplín: 

do 57 kg, do 65 kg, do 74 kg, do 86 kg, do 97 kg, do 125 kg 

Řeckořímský zápas - 6 disciplín: 

do 59 kg, do 66 kg, do 75 kg, do 85 kg, do 98 kg, do 130 kg 

Ženy Volný styl - 6 disciplín: 

do 48 kg, do 53 kg, do 58 kg, do 63 kg, do 69 kg, do 75 kg 
Tabulka graficky vytvořena autorkou na základě uvedených zdrojů v seznamu použitých informačních zdrojů. 

Sportovec, který se chtěl účastnit kvalifikačních událostí pro OH 2016 a OH 2016, 

musel být držitelem platné licence vydané jeho národní federací a musel být veden v UWW 

oficiální databázi. 
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Tabulka č. 163 Počet míst pro sportovce zápasu na OH 2016 

 
Maximální počet 

kvalifikujících se 

Maximální počet 

z pořádající země 

Maximální počet 

pozvánek od 

Tripartitní komise 

Celkem 

sportovců 

Muži 228 
4 4 

344 

Ženy  108 

Celkem  336 4 4 344 
United World Wrestling, 2016 

Z jednoho NOV se na OH 2016 mohlo kvalifikovat maximálně 12 mužů a 6 žen, 

v každé disciplíně mohl být jeden zástupce NOV. Do systému kvalifikací mohl NOV 

přihlásit vždy jen jednoho zápasníka do disciplíny.  

Místo na OH 2016 bylo administrativně přiděleno NOV. 

Tabulka č. 164 Kvalifikační systém zápasu pro muže a ženy 

 Počet míst 

pro muže / 

ženy 

Typ soutěže 

1
. 
et

ap
a 

72 / 36 

2015 World Championship  
- jedině ti zápasníci, jejichž NOV se zúčastnily kontinentálních soutěží, se mohli 

v roce 2015 zúčastnit World Championship se stejným počtem zápasníků za styl 

- Kontinentální soutěže byly: 2015 Senior African Championship, 2015 Senior 

Pan-American Championship, 2015 Senior Asian Championship, 2015 European 

Games, 2015 Senior Oceania Championship 

- prvních 6 zápasníků z World Championship 2015 v každé disciplíně si zaručilo 

místo na OH 2016 

2
. 
et

ap
a 

96 / 48 

2016 Continental Qualification Tournaments  
- jedině ti zápasníci, jejichž NOV se zúčastnily v roce 2016 kontinentálních 

mistrovství, se mohli zúčastnit turnaje kontinentální kvalifikace na OH 2016 

se stejným počtem zápasníků za styl 

- každý kontinent organizoval konkrétní olympijský kvalifikační turnaj s výjimkou 

zápasníků z Oceánie a Afriky, kteří se společně podíleli na jednom turnaji 

- zápasníci, kteří kvalifikovali místo na OH 2016 pro svůj NOV na World 

Championship 2015, neměli právo účastnit se kvalifikačních turnajů, tyto NOV 

nemohly již na turnaje posílat své zápasníky v disciplínách, v nichž už měly 

kvalifikované místo 

- první 2 umístění zápasníci z každé disciplíny v kontinentální kvalifikaci měli 

nárok na jedno místo pro svůj NOV na OH 2016 

- počet míst na OH 2016 přidělených jednotlivým kontinentům: 36 míst pro Afriku 

a Oceánii, 36 míst pro Asii, 36 míst pro Evropu, 36 míst pro Ameriku  

3
. 
et

ap
a 

36 / 12 

1st 2016 International Qualification Tournament 

- zápasníci, kteří kvalifikovali místo na OH 2016 pro svůj NOV na World 

Championship 2015 nebo v kontinentální kvalifikaci, viz výše, neměli právo 

účastnit se 1. Mezinárodního kvalifikačního turnaje, tyto NOV nemohly již 

na  turnaje posílat své zápasníky v disciplínách, v kterých už měly kvalifikované 

místo 

- první 3 muži v každé disciplíně a první 2 ženy v každé disciplíně měli nárok 

na jedno místo pro svůj NOV na OH 2016 
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4
. 
et

ap
a 

24 / 12 

2nd 2016 International Qualification Tournament 

- zápasníci, kteří kvalifikovali místo na OH pro svůj NOV na World 

Championship 2015 nebo v kontinentální kvalifikaci nebo na 1. Mezinárodním 

kvalifikačním turnaji, neměli právo účastnit se 2. Mezinárodního kvalifikačního 

turnaje, tyto NOV nemohly již na turnaje posílat své zápasníky v disciplínách, 

v nichž už měly kvalifikované místo 

- první 2 zápasníci v každé disciplíně měli nárok na jedno místo pro svůj NOV 

na OH 2016 

United World Wrestling, 2016 

Místa na OH 2016 pro pořadatelskou zemi 

Pořádající země měla nárok vyslat na OH 2016 své 4 zápasníky, pokud se některý 

zápasník nekvalifikoval přes 4 etapy, viz výše. Dle vlastního uvážení si mohl NOV Brazílie 

rozmístit 4 sportovce do disciplín při dodržení podmínky jednoho sportovce v disciplíně. 

Případná nevyužitá místa Brazílie přerozdělila Tripartitní komise.  

V případě, že by Tripartitní komise nebyla schopna vyčlenit pozvánky pro sportovce, 

volná místa přerozdělil UWW dle umístění sportovců v Senior World Championship 2015. 

Přednost dostaly ty NOV, které na OH 2016 neměly kvalifikované žádné sportovce. 

V případě rovnosti hlasů se přihlíželo na NOV, které nasbíraly více technických bodů 

v Senior World Championship 2015. 

Přerozdělování nevyužitých míst 

Pokud některý NOV odmítl účast svého sportovce na OH 2016, místo připadlo dalšímu 

nejlépe umístěnému sportovci ze stejné disciplíny, který nebyl doposud na OH 2016 

kvalifikován při dodržení maximálního počtu 1 zápasníka z NOV v dané disciplíně. (United 

World Wrestling, 2016) 
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8 Souhrnné údaje výsledkové části  

Tato kapitola prezentuje souhrnné údaje vyplývající z výsledkové části. Pracovalo se 

se 41 sporty a 306 disciplínami, které byly zařazené do programu OH 2016. 

8.1 Obecné souhrnné údaje 

Ve 25 sportech byl zadán věkový limit pro sportovce, kteří se účastnili OH 2016. 

V 16 sportech věkový limit zadán nebyl. Ve sportech jezdectví byla určena i věková hranice 

pro závodící koně.  

Tabulka č. 165 Věkový limit 

Věkový limit Sporty 

Zadán  

Atletika, Bikros, Box, Cyklistika dráhová, Cyklistika silniční, Drezúra, 

Fotbal, Horská kola, Judo, Moderní gymnastika, Parkur, Plavání, Plážový 

volejbal, Rychlostní kanoistika, Skoky do vody, Skoky na trampolíně, 

Sportovní gymnastika, Stolní tenis, Synchronizované plavání, Šerm, 

Taekwondo, Tenis, Všestrannost, Vzpírání, Zápas 

Nezadán  

Badminton, Basketbal, Dálkové plavání, Golf, Házená, Jachting, 

Lukostřelba, Moderní pětiboj, Pozemní hokej, Rugby, Sportovní střelba, 

Triatlon, Veslování, Vodní pólo, Vodní slalom, Volejbal 
 

Ve 37 sportech byla vyhrazena místa pro sportovce z pořádající země. Tato místa získali 

sportovci z Brazílie bez splnění kvalifikačních kritérií. Ve zbývajících 4 sportech 

se brazilští sportovci museli účastnit kvalifikace, byly to sporty: Atletika, 

Cyklistika dráhová, Plavání a Tenis. 

Tabulka č. 166 Počet míst pro sportovce z pořádající země 

Sport 
Počet míst 

M / Ž 
Sport 

Počet míst 

M / Ž 
Sport 

Počet míst 

M / Ž 

Badminton  3 / 3 Basketbal  1 / 1 Bikros 1 / 1 

Box 5 / 1 
Cyklistika 

silniční 
2 / 2 Dálkové plavání 1 / 1 

Drezúra 4 Fotbal 1 / 1 Golf 1 / 1 

Házená  1 / 1 Horská kola 1 / 1 Jachting 8 / 7 

Judo 7 / 7 Lukostřelba 3 / 3 
Moderní 

gymnastika 
6 

Moderní 

pětiboj 
1 / 1 Parkur 4 Plážový volejbal 1 / 1 

Pozemní 

hokej 
1 / 1 Rugby  1 / 1 

Rychlostní 

kanoistika 
2 / 1 

Skoky do 

vody 
4 / 4 

Skoky na 

trampolíně 
1 

Sportovní 

gymnastika 
1 / 1 



155 

 

Sportovní 

střelba 
5 / 4 Stolní tenis 1 / 1 

Synchronizované 

plavání 
9 

Šerm  8 Taekwondo 2 / 2 Triatlon 1 / 1 

Veslování  1 / 1 Vodní pólo 1 / 1 Vodní slalom 4 / 1 

Volejbal  1 / 1 Všestrannost  4 Vzpírání  3 / 2 

Zápas  4  
 

V 19 sportech byla vyhrazena místa pro sportovce, která přerozdělovala Tripartitní 

komise v rámci pozvánek od Tripartitní komise, týkalo se to sportů: Badminton, Box, 

Jachtig, Judo, Lukostřelba, Moderní gymnastika, Moderní pětiboj, Rychlostní kanoistika, 

Skoky na trampolíně, Sportovní gymnastika, Sportovní střelba, Stolní tenis, Taekwondo, 

Tenis, Triatlon, Veslování, Vodní slalom, Vzpírání a Zápas. Sportovci se však na získání 

těchto míst nemohli spoléhat, vždy se jednalo o minimum míst a musely k tomu být splněné 

další podmínky (podrobně vysvětleno u sportů v kapitole 7). 

Další bod, který je uveden u všech sportů, je typ přiřazení kvalifikačního místa. 

Existují dva typy přiřazování, a to buď jmenovitě sportovcům, nebo příslušnému Národnímu 

olympijskému výboru. V některých sportech byly oba způsoby. V těchto případech záleželo 

na tom, z jaké kvalifikační akce se místo na OH 2016 vybojovalo.  

Tabulka č. 167 Typ přiřazení kvalifikačního místa 

Typ přiřazení 

kval. místa 
Sport 

Jmenovitě 

sportovcům 

Atletika – individuální disciplíny, Badminton, Box, Dálkové plavání, 

Golf, Judo, Moderní pětiboj, Plavání – individuální disciplíny, 

Stolní tenis, Tenis  

NOV 

Atletika – štafety, Basketbal, Bikros, Cyklistika dráhová, 

Cyklistika  silniční, Drezúra, Fotbal, Házená, Horská kola, Jachting, 

Lukostřelba, Parkur, Plavání – štafety, Plážový volejbal, Pozemní hokej, 

Rugby, Rychlostní kanoistika, Skoky do vody, Sportovní střelba, 

Synchronizované plavání, Taekwondo, Triatlon, Veslování, Vodní pólo, 

Vodní slalom, Volejbal, Všestrannost, Zápas 

Jmenovitě 

sportovcům 

i NOV 

Moderní gymnastika, Skoky na trampolíně, Sportovní gymnastika, 

Šerm, Vzpírání 

 
 

Téměř ve všech sportech se dbalo na zastoupení sportovců ze všech kontinentů. Buď 

byla do kvalifikačních systémů zařazená kontinentální mistrovství, nebo se sportovcům 

přiřadila místa v rámci kontinentálního zastoupení. Kdyby tomu tak nebylo, tak například 

ve stolním tenisu bychom viděli většinu závodníků z Asie, což by bylo v rozporu 
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s olympijskou myšlenkou. Výjimku tvořily 3 sporty, kde se na kontinentální zastoupení 

nebral ohled, byly to sporty: Atletika, Bikros a Plavání. 

V mnoha sportech bylo dovoleno příslušnému NOV, aby si s sebou do Ria přivezl 

náhradní nebo rezervní sportovce, viz tabulka č. 168. 

Tabulka č. 168 Náhradní a rezervní sportovci 

 Sport 

Náhradní sportovci 
Bikros, Drezúra, Fotbal, Házená, Parkur, Pozemní hokej, 

Šerm, Veslování, Všestrannost  

Rezervní sportovci Cyklistika silniční, Horská kola 

Náhradní a rezervní sportovci Atletika, Cyklistika dráhová 
 

8.2 Souhrnné údaje kvalifikačních systémů 

Tato podkapitola ukazuje skupiny sportů, které byly vytvořeny na základě hypotézy. 

První skupina zahrnuje sporty, do nichž se sportovci kvalifikovali na základě 

vyhovujícího umístění v soutěžích nebo žebříčcích, které jako kvalifikační akce vybraly 

Mezinárodní sportovní federace příslušných sportů. 

Tabulka č. 169 Kvalifikace na základě umístění 

Kvalifikace na základě umístění 

Umístění 

v soutěžích  

Basketbal, Dálkové plavání, Fotbal, Házená, Jachting, Moderní 

gymnastika, Pozemní hokej, Rugby, Rychlostní kanoistika, 

Skoky do vody, Skoky na trampolíně, Sportovní gymnastika, 

Synchronizované plavání, Veslování, Vodní pólo, Vodní slalom, 

Volejbal, Zápas 

Umístění 

v soutěžích + 

v žebříčcích 

Atletika – štafetové disciplíny, Bikros, Box, Cyklistika silniční, 

Horská kola, Moderní pětiboj, Plavání – štafetové disciplíny, 

Plážový volejbal, Stolní tenis, Taekwondo, Triatlon, Vzpírání 

Umístění 

v žebříčcích  

Badminton, Cyklistika dráhová, Golf, Judo, Šerm, Tenis 
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Druhou skupinu utvořila kombinace první skupiny sportů, tzn. umístění v kvalifikační 

soutěži nebo žebříčku, s přidáním splnění minimálního kvalifikačního limitu / skóre / 

požadavku. 

Tabulka č. 170 Kvalifikace na základě umístění a splnění minimálního kvalifikačního 

limitu / požadavků 

Kvalifikace na základě umístění a splnění minimálního kvalifikačního limitu / 

požadavků 

Umístění v soutěžích + kvalifikační limit 

/ podmínky  

Atletika – maraton, Drezúra – týmy, 

Lukostřelba, Parkur – týmy, Sportovní střelba, 

Všestrannost - týmy 

Umístění v soutěžích + v žebříčcích + 

kvalifikační podmínky  
Parkur - jednotlivci 

Umístění v žebříčcích + kvalifikační 

podmínky  

Drezúra – jednotlivci,  

Všestrannost - jednotlivci 

 

Poslední skupinou kvalifikačních systémů je skupina sportů, ve kterých byl určen 

kvalifikační limit, bez jehož úspěšného splnění se sportovci nemohli účastnit OH 2016. 

Pro tento typ kvalifikací byly předem vybrány akce, na kterých se kvalifikační limit mohl 

plnit. V těchto kvalifikačních soutěžích se nepřihlíželo k umístění sportovců v soutěžích, 

jako v předchozích dvou skupinách sportů. 

Tabulka č. 171 Kvalifikace na základě splnění kvalifikačního limitu 

Kvalifikace na základě splnění kvalifikačního limitu 

Kvalifikační limit  
Atletika – individuální disciplíny,  

Plavání – individuální disciplíny 

 

V sedmi olympijských sportech bylo zavedeno, že sportovci, kteří se kvalifikovali 

do týmových disciplín, se mohli v Riu účastnit i disciplín individuálních, nebo naopak. 

Plavci ze štafet se mohli zúčastnit i individuálních disciplín, z hráčů dvouhry stolního tenisu 

se složil tým, kvalifikovaný tým synchronizovaného plavání mohl vyslat dvě reprezentantky 

do duetu, z kvalifikovaného šermířského týmu se mohli sportovci zúčastnit i stejných 

individuálních disciplín, kvalifikovaní tenisté z dvouhry mohli zabojovat i ve čtyřhře, 

v drezúře a ve všestrannosti se z individuálních kvalifikujících vytvořily 

tzv. kompozitní týmy. 

  



158 

 

9 Diskuze  

Po podrobné analýze dokumentů kvalifikačních systémů byla přijata počáteční 

hypotéza, že existují skupiny sportů, které měly stejný systém kvalifikace na olympijské hry 

2016. Byly vytvořeny tři skupiny sportů a jejich podskupiny na základě společných znaků 

v kvalifikačních systémech. 

Byl vytvořen základní klíč, dle kterého byly následně rozděleny olympijské sporty 

do skupin dle jejich stejné kvalifikace. Ne vždy toto rozdělení bylo zcela jasné a nabízející 

se, protože ne všechny olympijské disciplíny jednoho sportu mohly být zařazeny do jedné 

skupiny. Tento problém vyvstal u sportů: Atletika, Drezúra, Parkur, Plavání a Všestrannost. 

V těchto sportech platil jiný kvalifikační systém pro štafetové / týmové disciplíny 

a pro disciplíny individuální.  

Tři hlavní skupiny sportů jsou uvedeny v tabulkách č. 169, 170 a 171, viz výše 

(kapitola č. 8. 2). Dále jsou skupiny dělené na podskupiny dle kvalifikačních systémů sportů. 

Také bylo přihlíženo na vztah ke kapitole 4, ve které jsou sporty rozdělené 

dle hodnocení sportovního výkonu. 

9.1 Kvalifikace na základě umístění  

První skupina sportů zahrnuje 34 olympijských sportů plus štafetové disciplíny 

z atletiky a z plavání, z čehož je patrné, že většina kvalifikačních kritérií na OH 2016 byla 

založena na tom, jak dobře se sportovec / tým v kvalifikační soutěži umístil. V tomto typu 

kvalifikace se nepřihlíželo na dosažení limitu, stačilo se umístit na pozicích v soutěžích / 

v soutěžích + v žebříčích / v žebříčcích. Soutěže, ze kterých se sportovci mohli na OH 2016 

kvalifikovat, byly například: Mistrovství světa (MS), Světové poháry (World Cup), 

Kontinentální mistrovství. V některých sportech byly organizovány tzv. Olympijské 

kvalifikační turnaje, které sloužily jako dokvalifikace, neboli poslední možnost vybojovat 

vstupenku do Ria. Pokud se sportovci na OH 2016 kvalifikovali přes umístění 

ve světových žebříčcích příslušných sportů, výsledky, které se započítávaly do sestavení 

světového žebříčku, sportovci plnili na celosvětových nebo kontinentálních soutěžích rok 

nebo dva před začátkem OH 2016. Často byl v kvalifikačních systémech uveden termín 

Olympijský kvalifikační žebříček, což byl jinými slovy redukovaný světový žebříček. Tato 

skupina se dále dělí do tří podskupin. 
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9.1.1 Umístění v soutěžích 

První podskupina zahrnuje sporty, které měly kvalifikační systém postavený 

na umístění v soutěžích (viz tabulka č. 172). V rámci kvalifikačních akcí sportovci v těchto 

sportech nemuseli splnit žádný kvalifikační limit, jako tomu bylo např. v Atletice 

nebo v Plavání. 

Tabulka č. 172 Umístění v soutěžích 
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Sporty, jejichž sportovní výkon je hodnocen fyzikálními veličinami 

Dálkové plavání •     •  

Jachting  • •     • 

Rychlostní kanoistika • •     • 

Veslování  • •    • • 

Vodní slalom • •     • 

Sporty, jejichž sportovní výkon je hodnocen dosaženými body na úkor soupeře 

Basketbal  • •    •  

Fotbal   •      

Házená  • •    •  

Pozemní hokej  • •     

Rugby   •  •  •  

Vodní pólo • • •   •  

Volejbal   •   • •  

Zápas  • •    • • 

Sporty, jejichž sportovní výkon je hodnocen známkami a body od rozhodčích 

Moderní gymnastika •     • • 

Skoky do vody • •   •   

Skoky na trampolíně •     • • 

Sportovní gymnastika •     • • 

Synchronizované plavání  •    •  

 

Do této podskupiny sportů patří sporty tří skupin dle hodnocení sportovního výkonu, 

chybí zástupci ze skupiny: sportovní výkon hodnocen body a časem a sportovní výkon 

hodnocen počtem získaných bodů. Je zřejmé, že do této skupiny patří sporty, jejichž 

sportovní výkon je hodnocen dosaženými body na úkor soupeře, a sporty, jejichž sportovní 

výkon je hodnocen známkami a body od rozhodčích.  
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Překvapující jsou sporty, jejichž sportovní výkon je hodnocen fyzikálními veličinami. 

Přestože v těchto sportech vítězí vždy sportovec s nejnižsím časem, v kvalifikačních 

systémech se na dosažení času nebral zřetel.  

Jediná skupina sportů dle hodnocení sportovního výkonu, která má v této podskupině 

plné zastoupení, je skupina sportů, jejichž sportovní výkon je hodnocen známkami a body 

od rozhodčích. Patří sem sporty: Moderní gymnastika, Skoky do vody, Skoky na trampolíně, 

Sportovní gymnastika a Synchronizované plavání. 

9.1.2 Umístění v soutěžích a v žebříčcích 

Druhá podskupina zahrnuje sporty, jejichž kvalifikační systém byl založen na umístění 

v soutěžích a v žebřících. K této skupině se řadí štafetové disciplíny Atletiky a Plavání.  

Tabulka č. 173 Umístění v soutěžích + v žebříčcích 
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Sporty, jejichž sportovní výkon je hodnocen fyzikálními veličinami 

Atletika –  

štafetové disciplíny 
•    •    

Bikros  •    • •   

Cyklistika silniční • •     •  

Horská kola  •    •   

Plavání –  

štafetové disciplíny 
•    •    

Triatlon   •  • • •  • 

Vzpírání  • •    •  • 

Sporty, jejichž sportovní výkon je hodnocen dosaženými body na úkor soupeře 

Box  • •  • •   • 

Plážový volejbal • •    •   

Stolní tenis  •    •  • 

Taekwondo   •    •  • 

Sport, jehož sportovní výkon je hodnocen počtem získaných bodů 

Moderní pětiboj • • •  •   • 

 

Do druhé podskupiny sportů patří sporty tří skupin dle hodnocení sportovního výkonu, 

chybí zástupci ze skupin: sportovní výkon hodnocen body a časem a sportovní výkon 

hodnocen známkami a body od rozhodčích. 
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Do této skupiny opět patří sporty, jejichž sportovní výkon je hodnocen dosaženými 

body na úkor soupeře, a sporty, jejichž sportovní výkon je hodnocen fyzikálními veličinami, 

jako tomu je v první podskupině. 

Jediným sportem, který zastupuje skupinu sportů, jejichž sportovní výkon je hodnocen 

počtem získaných bodů, je moderní pětiboj.  

Žádná skupina sportů dle hodnocení sportovního výkonu zde nemá plné zastoupení. 

9.1.3 Umístění v žebříčcích 

Poslední podskupina sdružuje sporty, jejichž kvalifikační systém byl založen pouze 

na umístění v žebříčcích.  

Tabulka č. 174 Umístění v žebříčcích 
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Sport, jehož sportovní výkon je hodnocen fyzikálními veličinami 

Cyklistika dráhová  •    

Sporty, jejichž sportovní výkon je hodnocen dosaženými body na úkor soupeře 

Badminton  •   •  

Judo  •  • •  

Šerm  •     

Tenis  •   • • 

Sport, jehož sportovní výkon je hodnocen počtem získaných bodů 

Golf   •    

 

Do třetí podskupiny patří sporty ze stejných skupin dle hodnocení sportovního výkonu 

jako v druhé podskupině. Žádná skupina sportů dle hodnocení sportovního výkonu zde nemá 

plné zastoupení. 

 

 

 



162 

 

9.2 Kvalifikace na základě umístění a splnění minimálního kvalifikačního 

limitu / požadavků 

Do druhé skupiny sportů se řadí 5 olympijských sportů. V této skupině sportů záleželo 

na umístění v soutěžích / v soutěžích + v žebříčcích / v žebříčcích, a navíc se musel splnit 

minimální kvalifikační limit nebo podmínky. Na základě kvalifikačních systémů ve sportech 

jezdectví se tyto sporty musely dále rozdělit do tří podskupin. Rozdílné kvalifikační systémy 

byly pro týmové a individuální disciplíny ve sportech: Drezúra, Parkur a Všestrannost. Dále 

do této skupiny sportů patří lukostřelba a sportovní střelba. Zástupce sportů, jejichž výkon 

je hodnocen fyzikálními veličinami, je jedna atletická disciplína – maraton. Maratonci 

se kromě splnění kvalifikačního limitu na vybraných soutěžích mohli do Ria kvalifikovat 

přes požadující umístění ve dvou soutěžích, aniž by v těchto dvou soutěžích dosáhli 

kvalifikačního limitu. 

9.2.1 Umístění v soutěžích, kvalifikační limit / podmínky 

Do této podskupiny spadají sporty, ve kterých bylo nutné splnit předem určený 

kvalifikační limit / podmínky a dále se umístit v soutěžích, jež byly zvoleny za kvalifikační 

akce.  

Tabulka č. 175 Umístění v soutěžích + kvalifikační limit / podmínky 
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Sporty, jejichž sportovní výkon je hodnocen body a časem 

Drezúra - týmy  •  •      

Parkur - týmy  •  •   •   

Všestrannost - týmy  •  •      

Sporty, jejichž sportovní výkon je hodnocen počtem získaných bodů 

Lukostřelba • •    •   • 

Sportovní střelba • • •  •    • 

Sport, jehož sportovní výkon je hodnocen fyzikálními veličinami 

Atletika - maraton •       •  

 

V této podskupině jsou sporty tří skupin dle hodnocení sportovního výkonu, chybí 

zástupci ze skupin: sportovní výkon hodnocen dosaženými body na úkor soupeře a sportovní 
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výkon hodnocen známkami a body od rozhodčích. Žádná skupina sportů dle hodnocení 

sportovního výkonu zde nemá plné zastoupení. 

9.2.2 Umístění v soutěžích a v žebříčcích, kvalifikační podmínky 

V této podskupině se nachází pouze individuální disciplíny parkuru. Sportovci těchto 

disciplín měli kvalifikační systém zkombinovaný s umístěním v soutěžích a v žebříčích 

doprovázený splněnými kvalifikačními podmínkami.  

Tabulka č. 176 Umístění v soutěžích + v žebříčcích + kvalifikační podmínky 
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Sport, jehož sportovní výkon je hodnocen body a časem 

Parkur - jednotlivci • • • 

 

Parkur se řadí mezi sporty, jejichž sportovní výkon je hodnocen body a časem. Jiná 

skupina sportů dle hodnocení sportovního výkonu zde nemá své zastoupení.  

9.2.3 Umístění v žebříčcích, kvalifikační podmínky 

Poslední podskupina druhé skupiny sportů sdružuje 2 sporty z oboru jezdectví. 

Úspěšná kvalifikace na OH 2016 byla dána umístěním v žebříčích a splněním kvalifikačních 

podmínek. 

Tabulka č. 177 Umístění v žebříčcích + kvalifikační podmínky 
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Sporty, jejichž sportovní výkon je hodnocen body a časem 

Drezúra – jednotlivci • 

Všestrannost - jednotlivci  • 

 

Drezúra a Všestrannost se řadí mezi sporty, jejichž sportovní výkon je hodnocen body 

a časem. Jiná skupina sportů dle hodnocení sportovního výkonu zde nemá své zastoupení.  
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9.3 Kvalifikace na základě splnění kvalifikačního limitu 

Třetí skupina sportů zahrnuje 2 olympijské sporty: Atletika a Plavání. Některé atletické 

disciplíny se kvůli jiným kvalifikačním systémům objevují ve skupinách výše. 

Do této skupiny se řadí sporty, jejichž sportovní výkon je hodnocen fyzikálními veličinami. 

Tomuto hodnocení odpovídala i kvalifikační kritéria. Pro úspěšnou kvalifikaci do Ria bylo 

nutné splnit stanovené vstupní standardy / kvalifikační limity.  Umístění v kvalifikačních 

akcích nebylo pro kvalifikaci bráno v úvahu. Pokud více sportovců z jedné disciplíny 

a z jednoho NOV splnilo kvalifikační limity, než byl dovolen počet, příslušný NOV si sám 

rozhodl, kdo dostal pozvánku do Ria. 

V atletice a v plavání měli sportovci možnost získat speciální kvalifikační místa, 

tzv. univerzální místa. Pouze ty NOV, které neměly do Ria řádně kvalifikovaného žádného 

atleta / plavce, se mohly přihlásit o tato univerzální místa (podrobněji vysvětleno v kapitole 

7. 1 a  7. 20).  

Pokud po kvalifikačním období zbyla neobsazená místa v atletice, IAAF tato místa 

rozdělila sportovcům dle jejich umístění ve světovém žebříčku, i když neměli splněné 

vstupní standardy. Na tuto poslední možnost pozvání do Ria však žádný sportovec nemohl 

spoléhat, tudíž nebylo umístění v žebříčku sportovců započítáváno do kvalifikačního 

systému atletiky. Tento bod neplatil pro sportovce disciplín: běh na 5 000 m, 

běh na 10 000 m, maraton a chůze. 

Tabulka č. 178 Splnění kvalifikačního limitu 
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Sporty, jejichž sportovní výkon je hodnocen fyzikálními veličinami 

Atletika – individuální disciplíny • • • 

Plavání – individuální disciplíny • •  

 

Pouze skupina sportů, jejichž sportovní výkon je hodnocen fyzikálními veličinami, zde 

má své dva zástupce. Jiná skupina sportů dle hodnocení sportovního výkonu zde nemá své 

zastoupení.  
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Hlavním problémem této práce byl nedostatek literatury, která by se zabývala 

kvalifikačními systémy na OH. Nedostala jsem se k žádné volně přístupné literatuře, 

jež by pojednávala o kvalifikaci sportovců na OH 2016. Podařilo se mi zkontaktovat 

se s panem Martinem Doktorem z ČOV, který mi byl ochotný poskytnout všechny potřebné 

materiály k sepsání kvalifikačních systémů sportů na OH 2016. Kvalifikační systémy 

vydávaly MSF příslušného sportu, tudíž byly psané v angličtině. Pro mnoho sportovních 

termínů a soutěží neexistuje český výraz, proto jsem musela oslovit velký počet lidí, 

zástupců z českých svazů příslušného sportu, a požádat je o pomoc s českou sportovní 

terminologií. 
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10 Závěry  

 Tato diplomová práce se zabývá problematikou kvalifikace sportovců na olympijské 

hry, konkrétně na XXXI. olympijské hry v Rio de Janeiru 2016. 

V teoretické části jsou naplněny první dva z vytčených cílů. Je zde charakterizováno, 

co musí splňovat sport, aby se stal sportem olympijským: 

- sport musí mít svou MSF uznanou MOV, 

- vykazovat Národní mistrovství či pohárové soutěže pořádanými příslušnými 

Národními sportovními svazy, 

- organizace v 75 zemích 4 kontinentů u mužských disciplín, 

- organizace v 40 zemích 3 kontinentů u ženských disciplín. 

 Druhý naplněný cíl popisuje možnosti získání kvalifikačního místa na hry 

XXXI. olympiády v Rio de Janeiru 2016: 

- 1. možnost: kvalifikace tzv. na jméno, kdy sportovec musel splnit kvalifikační kritéria, 

- 2. možnost: zisk kvótovaných míst, kdy sportovec díky úspěšné kvalifikaci vybojoval 

místo na OH 2016 pro svůj NOV, 

- 3. možnost: přímé pozvání od Mezinárodní sportovní federace příslušného sportu.  

 Prvním z cílů výsledkové části byla analýza kvalifikačních systémů sportů, které byly 

zařazené do programu OH 2016. Při zpracování této části bylo využito spolupráce 

s 20 odborníky a zástupci z českých sportovních svazů. 

 U každého sportu ve výsledkové části jsou uvedeny kromě kvalifikačního systému, 

tyto informace:  

- od kdy se sport zařadil do olympijského programu,  

- věkový limit pro sportovce na OH 2016,  

- disciplíny sportu na OH 2016,  

- počet míst pro sportovce daného sportu na OH 2016,  

- kolik sportovců mohlo reprezentovat jeden Národní olympijský výbor,  

- typ přidělení kvalifikačního místa, 

- přerozdělování nevyužitých míst. 
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 Nejstaršími olympijskými sporty v programu OH 2016 byly například: Atletika, 

Cyklistika dráhová, Sportovní střelba, které se do programu OH řadí od počátku novodobých 

her od roku 1896.  

 U 25 sportů byl zadán věkový limit pro sportovce, kteří se účastnili OH 2016, 

v 16 sportech věkový limit zadán nebyl. Věkový limit určoval spodní hranici věku 

závodníka, výjimku tvořil Box, který měl určenou dolní i horní věkovou hranici, a Fotbal, 

který měl naopak určenou pouze horní hranici věku sportovců. Nejmladší sportovci, které 

jsme mohli vidět na OH 2016, soutěžili ve sportu Skoky do vody. V tomto sportu se OH 2016 

mohli účastnit i sportovci ve věku 13 let. 

 Nejvíce disciplín na OH 2016 nabízela Atletika (47) a Plavání (32), naopak například 

míčové kolektivní sporty, Bikros, Moderní pětiboj měly po 2 disciplínách. 

 Nejvíce míst pro sportovce bylo vyhrazeno v Atletice (2005) a v Plavání (900), naopak 

nejméně sportovců se mohlo na OH 2016 kvalifikovat ve Skocích na trampolíně (32). 

 Ve 26 sportech a štafetových disciplínách Atletiky a Plavání sportovci získávali místa 

pro svůj NOV v rámci kvalifikace. V 8 sportech a individuálních atletických a plaveckých 

disciplínách sportovci získávali místa na OH 2016 jmenovitě pro svou osobu. V 5 sportech 

byla kombinace obou typů přidělení kvalifikačního místa.  

 V 19 sportech byla vyhrazena místa, která sportovcům přerozdělila Tripartitní komise 

v rámci pozvánek od Tripartitní komise.  

 Hlavním problémem při dodržení stejné struktury jednotlivých sportů ve výsledkové 

části bylo to, že mnoho informací v dokumentech od MSF týkajících se kvalifikace do Ria 

chybělo. Zásadním nedostatkem bylo, že u 16 sportů zařazených v programu OH 2016 nebyl 

stanoven věkový limit pro sportovce.  

 Závěr práce je věnován zkoumání hypotézy: „Existují skupiny sportů, které měly 

stejný systém kvalifikace na Olympijské hry 2016.“ Na základě této hypotézy bylo posléze 

provedeno rozdělení olympijských sportů do skupin dle jejich kvalifikačních systémů. 

Ze všech kvalifikačních systémů vyplynulo, že se dají rozdělit do tří základních 

skupin: 

- kvalifikace na základě umístění v soutěžích a v žebříčcích, 

- kvalifikace na základě umístění v soutěžích a v žebříčcích a za předpokladu splnění 

kvalifikačních podmínek, 
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- kvalifikace na základě splnění kvalifikačního limitu.  

Počáteční hypotéza byla potvrzena.  

 První skupina sportů se dále dělí na 3 podskupiny: 

- 1. podksupina: sporty, jejichž kvalifikační systém byl založený na umístění v předem 

vybraných kvalifikačních soutěžích, 

o například: Basketbal, Moderní gymnastika, Zápas 

- 2. podskupina: sporty, jejichž kvalifikační systém byl založený na umístění 

v soutěžích v kombinaci s umístěním ve světovém / olympijském žebříčku, 

o například: Bikros, Triatlon, Stolní tenis 

- 3.  podskupina: sporty, jejichž kvalifikační systém byl založený na umístění 

ve světovém / olympijském žebříčku 

o například: Cyklistika dráhová, Golf, Tenis. 

 Druhá skupina sportů se vyznačuje společným kvalifikačním znakem: umístění 

+ splnění kvalifikačních limitů / podmínek. I druhá skupina se dělí na 3 podskupiny: 

-  1. podskupina: sporty, jejichž kvalifikační systém byl založený na umístění 

v soutěžích a splnění kvalifikačních podmínek, 

o například: Lukostřelba, Drezúra – týmy, Parkur – týmy 

- 2. podskupina: pouze individuální disciplíny Parkuru, do kterých se sportovci 

kvalifikovali přes umístění v soutěžích a v žebříčcích a splněním kvalifikačních 

podmínek, 

- 3. podskupina: individuální disciplíny Drezúry a Všestrannosti, jejichž kvalifikační 

systém byl založen na umístění v žebříčcích a splnění kvalifikačních podmínek. 

 Třetí skupinu sportů charakterizuje nutnost splnění kvalifikačních limitů. V tomto typu 

kvalifikace nezáleželo na umístění v soutěžích / v žebříčcích. Pokud sportovec splnil 

kvalifikační limit v předem vybraných kvalifikačních akcích, mohl se kvalifikovat 

na OH 2016. 

V diskuzi jsou sporty děleny nejen podle stejných kvalifikačních systémů, ale i podle 

hodnocení sportovního výkonu. Z tabulek vyplynulo, že pouze skupina sportů, jejichž 

sportovní výkon je hodnocen známkami a body od rozhodčích, měla stejně založenou 

kvalifikaci sportovců na OH 2016. Kvalifikační systém byl postaven na umístění 
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v soutěžích. Do této skupiny patří sporty: Moderní gymnastika, Skoky do vody, Skoky 

na trampolíně, Sportovní gymnastika a Synchronizované plavání. U ostatních sportů, které 

mají stejně hodnocený sportovní výkon, byl kvalifikační systém na OH 2016 rozdílný.  

V práci se podařilo splnit všechny vytyčené cíle. Diplomová práce vznikala 

se záměrem sepsat českým jazykem do jedné publikace kvalifikaci sportovců 

na olympijské hry 2016.  

 Práce naplnila má očekávání v oblasti rozšíření si znalostí v rámci dané problematiky. 

Získala jsem mnoho informací nejen z české, ale především ze zahraniční literatury 

a dokumentů, setkala se se zajímavými lidmi, odborníky na sport. 

 Ačkoli pro mě jsou výsledky analýzy dokumentů kvalifikačních systémů velmi 

přínosné, myslím si, že pro příští výzkumy by bylo vhodné zaměřit se podrobněji pouze 

na jeden olympijský sport, i z řad zimních olympiád. Bylo by velmi zajímavé zpracovat 

historii kvalifikačních systémů daného sportu. 

   

 

 

  



170 

 

Seznam použitých informačních zdrojů 

1. ALFÖLDI, Tibor, Jakub BAŽANT a Michal DUSÍK. Peking 2008. Praha: Mladá 

fronta, 2008. ISBN 978-80-204-1829-6. 

2. BARTÁK, Matěj, Jitka VEBROVÁ a Renata RYCHLÁ, ed. Nový slovník cizích slov 

pro 21. století. Praha: Plot, 2008. ISBN 978-80-86523-89-7. 

3. ČERNÝ, Jiří. Londýn 2012: oficiální publikace Českého olympijského výboru. Praha: 

Mladá fronta, 2012. ISBN 978-80-204-2677-2. 

4. DOBROVODSKÝ, Vladimír. Atlanta 1996: hry 26. olympiády. Praha: Olympia, 

1996. Sport v obrazech. ISBN 80-703-3423-1. 

5. DOBROVODSKÝ, Vladimír. XIV. zimní olympijské hry Sarajevo 1984. Praha: 

Olympia, 1985. 

6. DOBROVODSKÝ, Vladimír. Hry XXIV. olympiády Soul 1988. Praha: Olympia, 1989. 

7. FELT, Karel. Hvězdy olympijské Barcelony. V Ostravě: Sfinga, 1992. ISBN 80-854-

9128-1. 

8. GAJDA, Vojtěch a Igor FOJTÍK. Úvod do kinantropologie: semináře. Ostrava: 

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, katedra tělesné výchovy, 2008. 

ISBN 978-807-3685-720 

9. GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. 2., rozš. české vyd. Brno: Paido, 

2010. ISBN 978-807-3151-850. 

10. GIFFORD, Clive. Olympijské hry od Atén 1896 k Aténám 2004: [olympiády, sporty, 

sportovci, rekordy, kuriozity. Havlíčkův Brod: Fragment, 2004. ISBN 80-720-0907-9. 

11. HÁJEK, Jeroným. Antropomotorika. 2., přeprac. vyd. Praha: Univerzita Karlova 

v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-807-2905-980. 

12. JOSEF, Ladislav, NOVÁKOVÁ, Marcela (ed.). Athény 2004: hry XXVIII. olympiády. 

Praha: Olympia, 2004. Sport v obrazech. ISBN 80-703-3857-1. 

13. KÖSSL, Jiří a František KROUTIL a kolektiv autorů. Malá encyklopedie olympijských 

her. Praha: Olympia, 1982.  

14. PROCHÁZKA, Karel. Od Athén k olympijské Moskvě: fakta a zajímavosti z historie 

olympijských her od starověku k dnešku. Praha: Mladá fronta, 1980. 

15. PROCHÁZKA, Karel. Olympijské hry: od Athén 1896 po Moskvu 1980. 1. vydání. 

Praha: Olympia, 1984. 



171 

 

16. PROCHÁZKA, Karel. Zimní olympijské hry: Od Chamonix 1924 k Lake Placid 1980. 

Praha: Olympia, 1982. ISBN 27-049-82. 

17. SLAVÍK, Herbert, Milan TESAŘ a Michal SVOBODA. Rio 2016: oficiální publikace 

Českého olympijského výboru. Praha: Mladá fronta, 2016. ISBN 978-80-204-4215-4. 

18. SLAVÍK, Herbert a Václav PACINA. XXVII. Letní olympijské dny Sydney 2000 očima 

reportérů. Ostrava: Anagram, 2000. ISBN 80-86331-11-3. 

19. STUBBS, Ray. Kniha sportů: sporty, pravidla, taktiky, techniky. Praha: Knižní klub, 

2009. ISBN 978-80-242-2558-6. 

 

Elektronické zdroje: 

1. ČESKÁ RUGBYOVÁ UNIE. (2016). Soutěžní řád ragby. Dostupné 

z http://www.rugbyunion.cz/upload/files/Stanovy%2C%20smernice%20a%20%C5%

99%C3%A1dy/Sout%C4%9B%C5%BEn%C3%AD_%C5%99%C3%A1d_2016uz.p

df (9. 2. 2017) 

2. ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR. (2017). Golf. Dostupné 

z http://www.olympic.cz/sport/11--golf (3. 2. 2017) 

3. ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR. (2017). Historie. Dostupné 

z http://www.olympic.cz/text/25--historie (27. 1. 2017) 

4. ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR. (2017). Historie. Dostupné 

z http://www.olympic.cz/text/10--historie (28. 1. 2017) 

5. ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR. (2017). Letní OH. Dostupné 

z http://www.olympic.cz/olympiada/seznam/summer (30. 1. 2017) 

6. KOLÁŘ, František a DOVALIL, Josef. (2017). Mezinárodní olympijské hnutí a jeho 

vývoj. Dostupné 

z http://www.olympic.cz/www/docs/osmus/mezinarodni_olympijske_hnuti_a_jeho_v

yvoj.pdf (30. 1. 2017) 

7. ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR. (2017). MOV. Dostupné 

z http://www.olympic.cz/text/24--mov (28. 1. 2017) 

8. ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR. (2017). Plénum. Dostupné 

z http://www.olympic.cz/text/16--plenum (28. 1. 2017) 

http://www.rugbyunion.cz/upload/files/Stanovy%2C%20smernice%20a%20%C5%99%C3%A1dy/Sout%C4%9B%C5%BEn%C3%AD_%C5%99%C3%A1d_2016uz.pdf
http://www.rugbyunion.cz/upload/files/Stanovy%2C%20smernice%20a%20%C5%99%C3%A1dy/Sout%C4%9B%C5%BEn%C3%AD_%C5%99%C3%A1d_2016uz.pdf
http://www.rugbyunion.cz/upload/files/Stanovy%2C%20smernice%20a%20%C5%99%C3%A1dy/Sout%C4%9B%C5%BEn%C3%AD_%C5%99%C3%A1d_2016uz.pdf
http://www.olympic.cz/sport/11--golf
http://www.olympic.cz/text/25--historie
http://www.olympic.cz/text/10--historie
http://www.olympic.cz/olympiada/seznam/summer
http://www.olympic.cz/www/docs/osmus/mezinarodni_olympijske_hnuti_a_jeho_vyvoj.pdf
http://www.olympic.cz/www/docs/osmus/mezinarodni_olympijske_hnuti_a_jeho_vyvoj.pdf
http://www.olympic.cz/text/24--mov%20(28
http://www.olympic.cz/text/16--plenum


172 

 

9. ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR. (2017). Rugby. Dostupné 

z http://www.olympic.cz/sport/22--rugby(3. 2. 2017) 

10. ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR. (2017). Sporty ZOH. Dostupné 

z http://www.olympic.cz/text/95--sporty-zoh (27. 1. 2017) 

11. ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR. (2017). Základní informace. Dostupné 

z http://www.olympic.cz/text/9--zakladni-informace (28. 1. 2017) 

12. DOVALIL, J. O smyslu olympijských her a sportu vůbec. Olympijská knihovnička č. 

43, Praha, 2008. Dostupné 

z http://www.olympic.cz/www/docs/osmus/o_smyslu_olympijskych_her.pdf (28. 1. 

2017) 

13. FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE NATATION. (2016). FINA by Laws. 

Dostupné 

z http://www.fina.org/sites/default/files/fina_by_laws_as_approved_by_the_fina_bur

eau_on_2_december_2016_clean.pdf (9. 2. 2017) 

14. INTERNATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE. (2017). History. Dostupné 

z https://www.paralympic.org/sites/default/files/document/120209103536284_2012_

02_History%2Bof%2BParalympic%2BMovement.pdf (27. 1. 2017) 

15. INTERNATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE. (2017). Summer sports. 

Dostupné z https://www.paralympic.org/sports/summer (27. 1. 2017) 

16. MASARYKOVA UNIVERZITA. (2017). Sportovní výkon. Dostupné 

z http://is.muni.cz/elportal/estud/fsps/ps07/teortren/pdf/2._Sportovni_vykon.pdf (1. 2. 

2017) 

17. MEZINÁRODNÍ OLYMPIJSKÝ VÝBOR. (2017). Olympic Games. Dostupné 

z https://www.olympic.org/olympic-games (15. 2. 2017) 

18. MEZINÁRODNÍ OLYMPIJSKÝ VÝBOR. (2004). Olympijská charta. Dostupné 

z http://www.olympic.cz/clanek/167--olympijska-charta-v-aktualnim-zneni (27. 1. 

2017) 

19. MEZINÁRODNÍ OLYMPIJSKÝ VÝBOR. (2015). Olympijská charta. Dostupné 

z http://www.olympic.cz/upload/files/OLYMPIJSKA-CHARTA-2015.pdf (28. 1. 

2017) 

http://www.olympic.cz/sport/22--rugby
http://www.olympic.cz/text/95--sporty-zoh
http://www.olympic.cz/text/9--zakladni-informace
http://www.olympic.cz/www/docs/osmus/o_smyslu_olympijskych_her.pdf
http://www.fina.org/sites/default/files/fina_by_laws_as_approved_by_the_fina_bureau_on_2_december_2016_clean.pdf%20(9
http://www.fina.org/sites/default/files/fina_by_laws_as_approved_by_the_fina_bureau_on_2_december_2016_clean.pdf%20(9
https://www.paralympic.org/sites/default/files/document/120209103536284_2012_02_History%2Bof%2BParalympic%2BMovement.pdf
https://www.paralympic.org/sites/default/files/document/120209103536284_2012_02_History%2Bof%2BParalympic%2BMovement.pdf
https://www.paralympic.org/sports/summer
http://is.muni.cz/elportal/estud/fsps/ps07/teortren/pdf/2._Sportovni_vykon.pdf
https://www.olympic.org/olympic-games%20(15
http://www.olympic.cz/clanek/167--olympijska-charta-v-aktualnim-zneni%20(27
http://www.olympic.cz/upload/files/OLYMPIJSKA-CHARTA-2015.pdf


173 

 

20. MEZINÁRODNÍ OLYMPIJSKÝ VÝBOR. 2016. Olympijská charta. Dostupné 

z http://www.olympic.cz/upload/files/OLYMPIJSKA-CHARTA-2016.pdf (29. 1. 

2017) 

21. MEZINÁRODNÍ OLYMPIJSKÝ VÝBOR. (2017). Rio 2016. Dostupné 

z https://www.olympic.org/rio-2016 (3. 2. 2017) 

 

 

Dokumenty: 

1. BADMINTON WORLD FEDERATION. (2016). QUALIFICATION SYSTEM – 

GAMES OF THE XXXI OLYMPIAD – RIO 2016: Badminton. 

2. ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR. (2014). Zásady nominace sportovců a členů 

doprovodu na Hry XXXI. Olympiády Rio de Janeiro 2016. Získané od pana Martina 

Doktora.  

3. FÉDÉRATION ÉQUESTRE INTERNATIONALE. (2016). QUALIFICATION 

SYSTEM – GAMES OF THE XXXI OLYMPIAD – RIO 2016: Dressage. 

4. FÉDÉRATION ÉQUESTRE INTERNATIONALE. (2016). QUALIFICATION 

SYSTEM – GAMES OF THE XXXI OLYMPIAD – RIO 2016: Eventing. 

5. FÉDÉRATION ÉQUESTRE INTERNATIONALE. (2016). QUALIFICATION 

SYSTEM – GAMES OF THE XXXI OLYMPIAD – RIO 2016: Jumping. 

6. FÉDÉRATION INTERNATIONALE D’ESCRIME. (2016). QUALIFICATION 

SYSTEM – GAMES OF THE XXXI OLYMPIAD – RIO 2016: Fencing. 

7. FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. (2016). 

QUALIFICATION SYSTEM – GAMES OF THE XXXI OLYMPIAD – RIO 2016: 

Football. 

8. FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE. (2016). 

QUALIFICATION SYSTEM – GAMES OF THE XXXI OLYMPIAD – RIO 2016: 

Artistic Gymnastics. 

9. FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE. (2016). 

QUALIFICATION SYSTEM – GAMES OF THE XXXI OLYMPIAD – RIO 2016: 

Rhythmic Gymnastics. 

http://www.olympic.cz/upload/files/OLYMPIJSKA-CHARTA-2016.pdf
https://www.olympic.org/rio-2016


174 

 

10. FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE. (2016). 

QUALIFICATION SYSTEM – GAMES OF THE XXXI OLYMPIAD – RIO 2016: 

Trampoline. 

11. FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE NATATION. (2016). QUALIFICATION 

SYSTEM – GAMES OF THE XXXI OLYMPIAD – RIO 2016: Diving. 

12. FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE NATATION. (2016). QUALIFICATION 

SYSTEM – GAMES OF THE XXXI OLYMPIAD – RIO 2016: Marathon Swimming. 

13. FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE NATATION. (2016). QUALIFICATION 

SYSTEM – GAMES OF THE XXXI OLYMPIAD – RIO 2016: Swimming. 

14. FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE NATATION. (2016). QUALIFICATION 

SYSTEM – GAMES OF THE XXXI OLYMPIAD – RIO 2016: Synchronised Swimming. 

15. FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE NATATION. (2016). QUALIFICATION 

SYSTEM – GAMES OF THE XXXI OLYMPIAD – RIO 2016: Water Polo. 

16. FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE VOLLEYBALL. (2016). 

QUALIFICATION SYSTEM – GAMES OF THE XXXI OLYMPIAD – RIO 2016: Beach 

Volleyball. 

17. FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE VOLLEYBALL. (2016). 

QUALIFICATION SYSTEM – GAMES OF THE XXXI OLYMPIAD – RIO 2016: 

Volleyball. 

18. INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ATHLETICS FEDERATIONS. (2016). 

QUALIFICATION SYSTEM – GAMES OF THE XXXI OLYMPIAD – RIO 2016: 

Athletics. 

19. INTERNATIONAL BASKETBALL FEDERATION. (2016). QUALIFICATION 

SYSTEM – GAMES OF THE XXXI OLYMPIAD – RIO 2016: Basketball. 

20. INTERNATIONAL BOXING ASSOCIATION. (2016). QUALIFICATION SYSTEM 

– GAMES OF THE XXXI OLYMPIAD – RIO 2016: Boxing. 

21. INTERNATIONAL CANOE FEDERATION. (2016). QUALIFICATION SYSTEM – 

GAMES OF THE XXXI OLYMPIAD – RIO 2016: Canoe Slalom. 

22. INTERNATIONAL CANOE FEDERATION. (2016). QUALIFICATION SYSTEM – 

GAMES OF THE XXXI OLYMPIAD – RIO 2016: Canoe Sprint. 



175 

 

23. INTERNATIONAL GOLF FEDERATION. (2016). QUALIFICATION SYSTEM – 

GAMES OF THE XXXI OLYMPIAD – RIO 2016: Golf. 

24. INTERNATIONAL HANDBALL FEDERATION. (2016). QUALIFICATION 

SYSTEM – GAMES OF THE XXXI OLYMPIAD – RIO 2016: Handball.  

25. INTERNATIONAL HOCKEY FEDERATION. (2016). QUALIFICATION SYSTEM 

– GAMES OF THE XXXI OLYMPIAD – RIO 2016: Hockey. 

26. INTERNATIONAL JUDO FEDERATION. (2016). QUALIFICATION SYSTEM – 

GAMES OF THE XXXI OLYMPIAD – RIO 2016: Judo. 

27. INTERNATIONAL ROWING FEDERATION. (2016). QUALIFICATION SYSTEM 

– GAMES OF THE XXXI OLYMPIAD – RIO 2016: Rowing 

28. INTERNATIONAL SAILING FEDERATION. (2016). QUALIFICATION SYSTEM 

– GAMES OF THE XXXI OLYMPIAD – RIO 2016: Sailing. 

29. INTERNATIONAL SHOOTING SPORT FEDERATION. (2016). QUALIFICATION 

SYSTEM – GAMES OF THE XXXI OLYMPIAD – RIO 2016: Shooting. 

30. INTERNATIONAL TABLE TENNIS FEDERATION. (2016). QUALIFICATION 

SYSTEM – GAMES OF THE XXXI OLYMPIAD – RIO 2016: Table Tennis. 

31. INTERNATIONAL TENNIS FEDERATION. (2016). QUALIFICATION SYSTEM – 

GAMES OF THE XXXI OLYMPIAD – RIO 2016: Tennis. 

32. INTERNATIONAL TRIATHLON UNION. (2016). QUALIFICATION SYSTEM – 

GAMES OF THE XXXI OLYMPIAD – RIO 2016: Triathlon. 

33. INTERNATIONAL WEIGHTLIFTING FEDERATION. (2016). QUALIFICATION 

SYSTEM – GAMES OF THE XXXI OLYMPIAD – RIO 2016: Weightlifting. 

34. UNION CYCLISTE INTERNATIONALE. (2016). QUALIFICATION SYSTEM – 

GAMES OF THE XXXI OLYMPIAD – RIO 2016: BMX. 

35. UNION CYCLISTE INTERNATIONALE. (2016). QUALIFICATION SYSTEM – 

GAMES OF THE XXXI OLYMPIAD – RIO 2016: Mountain Bike. 

36. UNION CYCLISTE INTERNATIONALE. (2016). QUALIFICATION SYSTEM – 

GAMES OF THE XXXI OLYMPIAD – RIO 2016: Road Cycling. 

37. UNION CYCLISTE INTERNATIONALE. (2016). QUALIFICATION SYSTEM – 

GAMES OF THE XXXI OLYMPIAD – RIO 2016: Track Cycling. 



176 

 

38. UNION INTERNATIONALE DE PENTATHLON MODERNE. (2016). 

QUALIFICATION SYSTEM – GAMES OF THE XXXI OLYMPIAD – RIO 2016: 

Modern Pentathlon. 

39. UNITED WORLD WRESTLING. (2016). QUALIFICATION SYSTEM – GAMES OF 

THE XXXI OLYMPIAD – RIO 2016: Wrestling. 

40. WORLD ARCHERY. (2016). QUALIFICATION SYSTEM – GAMES OF THE XXXI 

OLYMPIAD – RIO 2016: Archery. 

41. WORLD RUGBY. (2016). QUALIFICATION SYSTEM – GAMES OF THE XXXI 

OLYMPIAD – RIO 2016: Rugby. 

42. WORLDTAEKWONDO FEDERATION. (2016). QUALIFICATION SYSTEM – 

GAMES OF THE XXXI OLYMPIAD – RIO 2016: Taekwondo. 

 

Řízené rozhovory: 

1. Dana Dvořáková z Českého svazu jachtingu 

2. Hana Procházková z Českého badmintonového svazu 

3. Ing. Ivan Iro, generální sekretář Českého volejbalového svazu 

4. Ing. Miloš Pražák, první místopředseda Českého basketbalového svazu 

5. Ing. Zdeněk Horáček, předseda Českého lukostřeleckého svazu 

6. Jan Brothánek z České asociace stolního tenisu 

7. Jan Hrdina, manažer olympijské přípravy z Českého olympijského výboru 

8. Jan Novotný z Českého svazu plaveckých sportů 

9. Jan Smíšek z Mezinárodního sekretáře Českého tenisového svazu  

10. Jana Novotná z Českého svazu plaveckých sportů 

11. Josef Johánek z Českého veslařského svazu 

12. Karel Nocar z Českého svazu házené 

13. Lucie Grolichová z Českého svazu moderního pětiboje 

14. Martin Doktor, sportovní ředitel Českého olympijského výboru 

15. Martin Havlík, asistent sportovního ředitele Českého střeleckého svazu 

16. Mgr. Jan Boháč, předseda Českého svazu kanoistů 

17. Oldřich Kubišta z Českého šermířského svazu  

18. Petr Keller z reprezentační komise Českého svazu pozemního hokeje 



177 

 

19. PhDr. Luboš Klikar, sportovní ředitel České golfové federace 

20. Prof. Ing. Jaroslav Pollert DrSc., předseda Českého svazu kanoistiky divokých vod 

21. Tomáš Petr z České triatlonové asociace 

  



178 

 

Seznam tabulek 

Tabulka č. 1 Přehled letních olympijských her       21 

Tabulka č. 2 Ukázkové sporty          29 

Tabulka č. 3 Umělecké soutěže na OH 1912 – 1948      29 

Tabulka č. 4 Atletické disciplíny na OH 2016       38 

Tabulka č. 5 Počet míst pro sportovce atletiky na OH 2016     38 

Tabulka č. 6 Rozdělení počtu míst v jednotlivých atletických disciplínách  

na OH 2016          38 

Tabulka č. 7 Kvalifikační systém atletiky pro muže a ženy – štafetové závody  40 

Tabulka č. 8 Vstupní standardy na OH 2016 pro muže a ženy v atletických  

disciplínách          41 

Tabulka č. 9 Disciplíny badmintonu na OH 2016      42 

Tabulka č. 10 Počet míst pro sportovce badmintonu na OH 2016    42 

Tabulka č. 11 Počet míst pro jednotlivé NOV v konkrétních disciplínách   42 

Tabulka č. 12 Počet míst pro sportovce badmintonu na OH v jednotlivých  

disciplínách          43 

Tabulka č. 13 Kvalifikační systém badmintonu pro muže a ženy ve dvouhře  43 

Tabulka č. 14 Kvalifikační systém badmintonu pro muže a ženy ve čtyřhře a smíšené 

čtyřhře           44 

Tabulka č. 15 Disciplíny basketbalu na OH 2016       45 

Tabulka č. 16 Počet míst pro sportovce basketbalu na OH 2016    45 

Tabulka č. 17 Kvalifikační systém basketbalu       46 

Tabulka č. 18 Disciplíny bikrosu na OH 2016       47 

Tabulka č. 19 Počet míst pro sportovce bikrosu na OH 2016     47 

Tabulka č. 20 Kvalifikační systém BMX pro muže a ženy     47 

Tabulka č. 21 Disciplíny boxu na OH 2016        49 

Tabulka č. 22 Počet míst pro sportovce boxu na OH 2016     49 

Tabulka č. 23 Kvalifikační systém boxu pro muže      50 

Tabulka č. 24 Kvalifikační systém boxu pro ženy       50 

Tabulka č. 25 Rozložení počtu kvalifikačních míst v jednotlivých mužských  

soutěžích           50 



179 

 

Tabulka č. 26 Rozložení počtu kvalifikačních míst v jednotlivých ženských  

soutěžích           51 

Tabulka č. 27 Disciplíny dráhové cyklistiky na OH 2016     52 

Tabulka č. 28 Počet míst pro sportovce dráhové cyklistiky na OH 2016   52 

Tabulka č. 29 Počet míst pro jeden NOV v dráhové cyklistice v jednotlivých  

disciplínách           53 

Tabulka č. 30 Kvalifikační systém dráhové cyklistiky pro muže a ženy   53 

Tabulka č. 31 Disciplíny silniční cyklistiky na OH 2016     55 

Tabulka č. 32 Počet míst pro sportovce silniční cyklistiky na OH 2016   55 

Tabulka č. 33 Maximální počet sportovců na OH 2016 v silniční cyklistice  

z 1 NOV           56 

Tabulka č. 34 Kvalifikační systém silničního závodu pro muže    56 

Tabulka č. 35 Kvalifikační systém individuální časovky mužů    59 

Tabulka č. 36 Kvalifikační systém silničního závodu pro ženy    60 

Tabulka č. 37 Kvalifikační systém individuální časovky žen     61 

Tabulka č. 38 Disciplíny dálkového plavání na OH 2016     63 

Tabulka č. 39 Počet míst pro sportovce dálkového plavání na OH 2016   63 

Tabulka č. 40 Kvalifikační systém dálkového plavání pro muže i ženy   63 

Tabulka č. 41 Disciplíny drezúry na OH 2016       64 

Tabulka č. 42 Počet míst pro sportovce drezúry na OH 2016     64 

Tabulka č. 43 Kvalifikační systém drezúry pro týmy      65 

Tabulka č. 44 Kvalifikační systém drezúry pro jednotlivce     66 

Tabulka č. 45 Disciplíny fotbalu na OH 2016       68 

Tabulka č. 46 Počet míst pro sportovce fotbalu na OH 2016     68 

Tabulka č. 47 Kvalifikační systém fotbalu pro muže      68 

Tabulka č. 48 Kvalifikační systém fotbalu pro ženy      69 

Tabulka č. 49 Disciplíny golfu na OH 2016        69 

Tabulka č. 50 Počet míst pro sportovce golfu na OH 2016     70 

Tabulka č. 51 Kvalifikační systém golfu pro muže a ženy     71 

Tabulka č. 52 Disciplíny házené na OH 2016       72 

Tabulka č. 53 Počet míst pro sportovce házené na OH 2016     72 



180 

 

Tabulka č. 54 Kvalifikační systém házené pro muže a ženy     72 

Tabulka č. 55 Disciplíny horských kol na OH 2016      73 

Tabulka č. 56 Počet míst pro sportovce závodu horských kol na OH 2016  74 

Tabulka č. 57 Kvalifikační systém horských kol pro muže a ženy    74 

Tabulka č. 58 Disciplíny jachtingu na OH 2016       76 

Tabulka č. 59 Počet míst pro sportovce jachtingu na OH 2016    76 

Tabulka č. 60 Počet kvalifikačních míst v jednotlivých disciplínách jachtingu  76 

Tabulka č. 61 Kvalifikační systém jachtingu pro muže a ženy     77 

Tabulka č. 62 Počet míst na OH 2016 v jednotlivých disciplínách a v jednotlivých 

kvalifikačních soutěžích        77 

Tabulka č. 63 Disciplíny juda na OH 2016        78 

Tabulka č. 64 Počet míst pro sportovce juda na OH 2016     79 

Tabulka č. 65 Kvalifikační systém juda pro muže a ženy     79 

Tabulka č. 66 Disciplíny lukostřelby na OH 2016       81 

Tabulka č. 67 Počet míst pro sportovce lukostřelby na OH 2016    81 

Tabulka č. 68 Kvalifikační systém lukostřelby pro muže a ženy – týmy   82 

Tabulka č. 69 Kvalifikační systém lukostřelby pro muže a ženy – individuální  

disciplíny           82 

Tabulka č. 70 Disciplíny moderní gymnastiky na OH 2016     84 

Tabulka č. 71 Počet míst pro sportovkyně moderní gymnastiky na OH 2016  84 

Tabulka č. 72 Kvalifikační systém pro společné skladby     84 

Tabulka č. 73 Kvalifikační systém pro víceboj jednotlivkyň     85 

Tabulka č. 74 Disciplíny moderního pětiboje na OH 2016     87 

Tabulka č. 75 Počet míst pro sportovce moderního pětiboje na OH 2016   87 

Tabulka č. 76 Kvalifikační systém moderního pětiboje pro muže a ženy   88 

Tabulka č. 77 Disciplíny parkuru na OH 2016       89 

Tabulka č. 78 Počet míst pro sportovce parkuru na OH 2016     89 

Tabulka č. 79 Kvalifikační systém parkuru pro týmy      91 

Tabulka č. 80 Kvalifikační systém parkuru pro jednotlivce     91 

Tabulka č. 81 Disciplíny plavání na OH 2016       93 

 



181 

 

Tabulka č. 82 Kvalifikační systém plavání pro muže a ženy v individuálních  

disciplínách          94 

Tabulka č. 83 Kvalifikační systém plavání pro muže a ženy ve štafetách   94 

Tabulka č. 84 Kvalifikační normy pro plavce na OH 2016     96 

Tabulka č. 85 Disciplíny plážového volejbalu na OH 2016     97 

Tabulka č. 86 Počet míst pro sportovce plážového volejbalu na OH 2016   97 

Tabulka č. 87 Kvalifikační systém plážového volejbalu pro muže a ženy   97 

Tabulka č. 88 Disciplíny pozemního hokeje na OH 2016     99 

Tabulka č. 89 Počet míst pro sportovce pozemního hokeje na OH 2016   99 

Tabulka č. 90 Kvalifikační systém pozemního hokeje pro muže a ženy          100 

Tabulka č. 91 Disciplíny rugby na OH 2016              101 

Tabulka č. 92 Počet míst pro sportovce rugby na OH 2016            101 

Tabulka č. 93 Kvalifikační systém rugby pro muže a ženy            101 

Tabulka č. 94 Disciplíny rychlostní kanoistiky na OH 2016            102 

Tabulka č. 95 Počet míst pro sportovce rychlostní kanoistiky na OH 2016         103 

Tabulka č. 96 Počet kvalifikačních míst v jednotlivých disciplínách rychlostní  

kanoistiky                  103 

Tabulka č. 97 Kvalifikační systém rychlostní kanoistiky pro muže a ženy          104 

Tabulka č. 98 Disciplíny skoků do vody na OH 2016             106 

Tabulka č. 99 Počet míst pro sportovce skoků do vody na OH 2016           106 

Tabulka č. 100 Kvalifikační systém týmů skoků do vody pro muže a ženy v disciplínách: 

synchronizované skoky z věže a synchronizované skoky z prkna         107 

Tabulka č. 101 Kvalifikační systém individuálních disciplín skoků do vody pro muže 

i ženy v disciplínách: skoky z věže a skoky z prkna           107 

Tabulka č. 102 Disciplíny skoků na trampolíně na OH 2016            108 

Tabulka č. 103 Počet míst pro sportovce skoků na trampolíně na OH 2016          108 

Tabulka č. 104 Kvalifikační systém pro muže a ženy             109 

Tabulka č. 105 Disciplíny sportovní gymnastiky na OH 2016            111 

Tabulka č. 106 Počet míst pro sportovce sportovní gymnastiky na OH 2016         111 

Tabulka č. 107 Kvalifikační systém pro muže a ženy – týmy            112 

Tabulka č. 108 Kvalifikační systém pro muže a ženy – individuální kvalifikace         112 



182 

 

Tabulka č. 109 Disciplíny sportovní střelby na OH 2016             114 

Tabulka č. 110 Minimální kvalifikační skóre pro jednotlivé disciplíny ve sportovní  

střelbě                  115 

Tabulka č. 111 Počet míst pro sportovce sportovní střelby na OH 2016          115 

Tabulka č. 112 Rozložení počtu míst v jednotlivých disciplínách pro OH 2016  

– muži                  116 

Tabulka č. 113 Rozložení počtu míst v jednotlivých disciplínách pro OH 2016  

– ženy                  117 

Tabulka č. 114 Disciplíny stolního tenisu na OH 2016             118 

Tabulka č. 115 Počet míst pro sportovce stolního tenisu na OH 2016           119 

Tabulka č. 116 Kvalifikační systém stolního tenisu pro muže a ženy  

ve dvouhrách                 119 

Tabulka č. 117 Kvalifikační systém stolního tenisu pro muže a ženy ve čtyřhře  

(týmy)                   119 

Tabulka č. 118 Disciplíny synchronizovaného plavání na OH 2016           121 

Tabulka č. 119 Počet míst pro sportovkyně synchronizovaného plavání  

na OH 2016                 121 

Tabulka č. 120 Kvalifikační systém týmů synchronizovaného plavání          122 

Tabulka č. 121 Kvalifikační systém duetů synchronizovaného plavání          122 

Tabulka č. 122 Disciplíny šermu na OH 2016              123 

Tabulka č. 123 Počet míst pro sportovce šermu na OH 2016            123 

Tabulka č. 124 Počet míst na OH 2016 pro každý NOV             123 

Tabulka č. 125 Kvalifikační systém šermu pro muže a ženy – týmy: muži kord, muži 

fleret, ženy kord a ženy šavle               124 

Tabulka č. 126 Kvalifikační systém šermu pro muže a ženy – individuální disciplíny: muži 

kord, muži fleret, ženy kord a ženy šavle             125 

Tabulka č. 127 Kvalifikační systém šermu pro muže a ženy – individuální disciplíny: muži 

šavle, ženy fleret                 125 

Tabulka č. 128 Disciplíny taekwonda na OH 2016              126 

Tabulka č. 129 Počet míst pro sportovce taekwonda na OH 2016           127 

Tabulka č. 130 Kvalifikační systém taekwonda pro muže a ženy           127 



183 

 

Tabulka č. 131 Disciplíny tenisu na OH 2016              129 

Tabulka č. 132 Počet míst pro sportovce tenisu na OH 2016            130 

Tabulka č. 133 Kvalifikační systém tenisu pro muže a ženy ve dvouhře          130 

Tabulka č. 134 Kvalifikační systém tenisu pro muže a ženy ve čtyřhře          131 

Tabulka č. 135 Kvalifikační systém tenisu ve smíšené čtyřhře            132 

Tabulka č. 136 Disciplíny triatlonu na OH 2016              133 

Tabulka č. 137 Počet míst pro sportovce triatlonu na OH 2016            133 

Tabulka č. 138 Kvalifikační systém triatlonu pro muže a ženy            134 

Tabulka č. 139 Disciplíny veslování na OH 2016              135 

Tabulka č. 140 Počet míst pro sportovce veslování na OH 2016           135 

Tabulka č. 141 Kvalifikační systém veslování pro muže a ženy           136 

Tabulka č. 142 Počet míst pro sportovce a pro lodě na OH 2016 v jednotlivých 

disciplínách a v jednotlivých kvalifikačních soutěžích          137 

Tabulka č. 143 Disciplíny vodního póla na OH 2016             139 

Tabulka č. 144 Počet míst pro sportovce vodního póla na OH 2016           139 

Tabulka č. 145 Kvalifikační systém vodního póla              139 

Tabulka č. 146 Disciplíny vodního slalomu na OH 2016             140 

Tabulka č. 147 Počet míst pro sportovce vodního slalomu na OH 2016          140 

Tabulka č. 148 Počet kvalifikačních míst v jednotlivých disciplínách vodního  

slalomu                  141 

Tabulka č. 149 Kvalifikační systém vodního slalomu pro muže a ženy          141 

Tabulka č. 150 Počet míst na OH 2016 v jednotlivých disciplínách a v jednotlivých 

kvalifikačních soutěžích               142 

Tabulka č. 151 Počet míst na OH 2016 v jednotlivých disciplínách pro pořadatelskou  

zemi                   142 

Tabulka č. 152 Disciplíny volejbalu na OH 2016              143 

Tabulka č. 153 Počet míst pro sportovce volejbalu na OH 2016           144 

Tabulka č. 154 Kvalifikační systém volejbalu pro muže a ženy            144 

Tabulka č. 155 Disciplíny všestrannosti na OH 2016             145 

Tabulka č. 156 Počet míst pro sportovce všestrannosti na OH 2016           145 

Tabulka č. 157 Kvalifikační systém všestrannosti pro týmy            146 



184 

 

Tabulka č. 158 Kvalifikační systém všestrannosti pro jednotlivce           147 

Tabulka č. 159 Disciplíny vzpírání na OH 2016              148 

Tabulka č. 160 Počet míst pro sportovce vzpírání na OH 2016            149 

Tabulka č. 161 Kvalifikační systém vzpírání pro muže a ženy            149 

Tabulka č. 162 Disciplíny zápasu na OH 2016              151 

Tabulka č. 163 Počet míst pro sportovce zápasu na OH 2016            152 

Tabulka č. 164 Kvalifikační systém zápasu pro muže a ženy            152 

Tabulka č. 165 Věkový limit                 154 

Tabulka č. 166 Počet míst pro sportovce z pořádající země            154 

Tabulka č. 167 Typ přiřazení kvalifikačního místa              155 

Tabulka č. 168 Náhradní a rezervní sportovci              156 

Tabulka č. 169 Kvalifikace na základě umístění              156 

Tabulka č. 170 Kvalifikace na základě umístění a splnění minimálního kvalifikačního 

limitu / požadavků                 157 

Tabulka č. 171 Kvalifikace na základě splnění kvalifikačního limitu            157 

Tabulka č. 172 Umístění v soutěžích                159 

Tabulka č. 173 Umístění v soutěžích + v žebříčcích             160 

Tabulka č. 174 Umístění v žebříčcích                161 

Tabulka č. 175 Umístění v soutěžích + kvalifikační limit / podmínky          162 

Tabulka č. 176 Umístění v soutěžích + v žebříčcích + kvalifikační podmínky         163 

Tabulka č. 177 Umístění v žebříčcích + kvalifikační podmínky           163 

Tabulka č. 178 Splnění kvalifikačního limitu               164 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 

 

Seznam zkratek 

AIBA – International Boxing Association = Mezinárodní asociace amatérského boxu 

ANOV – Asociace národních olympijských výborů 

AOB – AIBA Open Boxing 

BMX – Bicycle Motocross 

BWF – Badminton World Federation = Světová federace badmintonu 

ČOV – Český olympijský výbor 

ČSK DV – Český svaz kanoistiky divokých vod 

EOC – European Olympic Committees 

FEI – Fédération Equestre Internationale = Mezinárodní jezdecká federace 

FIBA – Fédération Internationale de Basket-ball = Mezinárodní basketbalová federace 

FIE – The Fédération Internationale d'Escrime = Mezinárodní šermířská federace 

FIFA – Fédération Internationale de Football Association = Mezinárodní fotbalová federace 

FIG – The Fédération Internationale de Gymnastique = Mezinárodní gymnastická federace 

FIH – International Hockey Federation = Mezinárodní federace pozemního hokeje 

FINA – Fédération Internationale de Natation = Mezinárodní federace plavání 

FISA – Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron = Světová veslařská federace 

FIVB – Fédération Internationale de volleyball = Mezinárodní volejbalová federace 

GP – Grand Prix 

IAAF – International Association of Athleticcs Federations = Mezinárodní asociace 

atletických federací 

ICF – The International Canoe  Federation = Mezinárodní kanoistická federace 

IGF – International Golf Federation = Mezinárodní golfová federace 

IHF – International Handball Federation = Mezinárodní federace házené 

IJF – International Judo Federation = Mezinárodní federace juda 

ISAF – International Sailing Federation = Mezinárodní jachtařská federace 

ISSF – International Shooting Sport Federation = Mezinárodní federace sportovní střelby 

ITF – International Tennis Federation = Mezinárodní tenisová federace 

ITTF – International Table Tennis Federation = Mezinárodní federace stolního tenisu 

ITU – International Triathlon Union = Mezinárodní unie triatlonu 

IWF – International Weightlifting Federation = Mezinárodní vzpěračská federace 



186 

 

MKS – Minimální kvalifikační skóre 

MOV – Mezinárodní olympijský výbor 

MQS – Minimum Qualification Score 

MS – Mistrovství světa 

MSF – Mezinárodní sportovní federace 

OGR – Olympic Golf Rankings 

OH – Olympijské hry 

OQT – Olympic Qualifying Times 

OSN – Organizace spojených národů 

OST – Olympic Selection Time 

PGA – Professional Golfers´ Association 

T. – Tripartitní 

TK – Tripartitní komise 

UCI – Union Cycliste Internationale = Mezinárodní cyklistická unie 

UIPM – Union Internationale de Pentathlon Moderne = Mezinárodní unie moderního 

pětiboje 

UWW – United World Wrestling = Sjednocený svět zápasu 

WA – World Archery Federation = Světová lukostřelecká federace 

WADA – World Anti – Doping Agency 

WOQT – World Olympic Qualification Tournaments 

WR – World Rugby = Světová rugbyová federace 

WTF – World Taekwondo Federation = Světová federace taekwondo 

 

 

 

 

 

 

  



187 

 

Seznam překladů nejčastěji se vyskytujících názvů soutěží 

Continental Championships = kontinentální mistrovství 

Continental Olympic Qualifying Events = kontinentální olympijská kvalifikační akce 

Continental places = kontinentální místa 

Continental Qualification Events = kontinentální kvalifikační soutěž 

Continental Qualification Tournaments  = kontinentální kvalifikační turnaj 

Continental Representation  = kontinentální reprezentace 

Direct Acceptances = přímá akceptace 

Direct Qualification = přímá kvalifikace 

European Championship = Mistrovství Evropy 

Final Qualification Places = závěrečná kvalifikační místa 

Final Ranking by Nation = konečný žebříček podle národů 

Host Country = pořádající země 

Individual Adjusted Official Ranking = individuální regulovaný oficiální žebříček 

Individual Qualification = individuální kvalifikace 

Individual Ranking = individuální žebříček 

International Qualification Tournament = mezinárodní kvalifikační turnaj 

Olympic Qualifying Tournament = olympijský kvalifikační turnaj 

Olympic Qualification Ranking = olympijský kvalifikační žebříček 

Points List = žebříček bodů 

Relays = štafety 

Remaining teams = zbývající týmy 

Team Qualification = kvalifikace týmů 

Team Ranking List = žebříček týmů 

World Cup = Světový pohár 

World Equestrian Games = Světové jezdecké hry 

World Championships = Mistrovství světa 

World League = Světová liga 

World Ranking List = světový žebříček 

 

 



188 

 

Seznam příloh 

Příloha 1 Přehled disciplín jednotlivých sportů na OH 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



189 

 

Příloha 1 Přehled disciplín jednotlivých sportů na OH 2016 

Sport 

Počet 

disciplín 

muži Disciplíny  

ženy 

Atletika  

24 

běh na 100 m, běh na 200 m, běh na 400 m, běh na 800 m, 

běh na 1 500 m, běh na 5 000 m, běh na 10 000 m, 

maratón, 110 m překážek, 400 m překážek, 3 000 m 

překážek, štafeta 4 × 100 m, štafeta 4 × 400 m, 20 km 

chůze, 50 km chůze, skok do výšky, skok o tyči, skok 

do dálky, trojskok, vrh koulí, hod diskem, hod oštěpem, 

hod kladivem, desetiboj 

23 

běh na 100 m, běh na 200 m, běh na 400 m, běh na 800 m, 

běh na 1 500 m, běh na 5 000 m, běh na 10 000 m, 

maratón, 100 m překážek, 400 m překážek, 3 000 m 

překážek, štafeta 4 × 100 m, štafeta 4 × 400 m, 20 km 

chůze, skok do výšky, skok o tyči, skok do dálky, 

trojskok, vrh koulí, hod diskem, hod oštěpem, hod 

kladivem, sedmiboj 

Badminton  

2 dvouhra muži, čtyřhra muži 

2 dvouhra ženy, čtyřhra ženy 

1 smíšená čtyřhra 

Basketbal  
1 muži 

1 ženy 

Bikros  
1 muži 

1 ženy 

Box  

10 

lehká muší váha (do 49 kg), muší váha (do 52 kg), 

bantamová váha (do 56 kg), lehká váha (do 60 kg), lehká 

velterová váha (do 64 kg), velterová váha (do 69 kg), 

střední váha (do 75 kg), polotěžká váha (do 81 kg), těžká 

váha (do 91 kg), supertěžká váha (nad 91 kg) 

3 
muší váha (do 51 kg), lehká váha (do 60 kg), střední váha 

(do 75 kg) 

Cyklistika 

dráhová 

5 
sprint, keirin, omnium, sprint družstev, stíhací závod 

družstev 

5 
sprint, keirin, omnium, sprint družstev, stíhací závod 

družstev 

Cyklistika silniční 

2 
závod s hromadným startem (237,5 km), individuální 

časovka (54,6 km) 

2 
závod s hromadným startem (136,9 km), individuální 

časovka (29,7 km) 

Dálkové plavání 
1 muži 10 km 

1 ženy 10 km 

Drezúra   2 drezúra jednotlivci, drezúra týmy 
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Fotbal  
1 muži 

1 ženy 

Golf  
1 muži 

1 ženy 

Házená  
1 muži 

1 ženy 

Horská kola 
1 muži 

1 ženy 

Jachting  

5 
třída 470, třída Finn, třída RS:X-Windsurfing, 

třída Laser, třída 49er 

4 
třída 470, třída RS:X-Windsurfing, třída Laser Radial, 

třída 49er FX 

1 třída Nacra 17 

Judo  

7 
do 60 kg, do 66 kg, do 73 kg, do 81 kg, do 90 kg, 

do 100 kg, nad 100 kg 

7 
do 48 kg, do 52 kg, do 57 kg, do 63 kg, do 70 kg, 

do 78 kg, nad 78 kg 

Lukostřelba  
2 jednotlivci, družstva 

2 jednotlivkyně, družstva 

Moderní 

gymnastika 
2 víceboj jednotlivkyň, společné skladby 

Moderní pětiboj 
1 muži 

1 ženy 

Parkur  2 parkur jednotlivci, parkur týmy 

Plavání  

16 

50 m volný způsob, 100 m volný způsob, 200 m volný 

způsob, 400 m volný způsob, 1 500 m volný způsob, 

100 m znak, 200 m znak, 100 m prsa, 200 m prsa, 100 m 

motýlek, 200 m motýlek, 200 m polohový závod, 400 m 

polohový závod, 4 × 100 m volný způsob, 4 × 200 m 

volný způsob, 4 × 100 m polohový závod 

16 

50 m volný způsob, 100 m volný způsob, 200 m volný 

způsob, 400 m volný způsob, 800 m volný způsob, 100 m 

znak, 200 m znak, 100 m prsa, 200 m prsa, 100 m 

motýlek, 200 m motýlek, 200 m polohový závod, 400 m 

polohový závod, 4 × 100 m volný způsob, 4 × 200 m 

volný způsob, 4 × 100 polohový závod 

Plážový volejbal  
1 muži 

1 ženy 

Pozemní hokej 
1 muži 

1 ženy 

Rugby  
1 muži 

1 ženy 

Rychlostní 

kanoistika  
8 

kajak jednotlivci 200 m, kajak dvojice 200 m, kajak 

jednotlivci 1 000 m, kajak dvojice 1 000 m, 
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 čtyřkajak 1 000 m, kánoe jednotlivci 200 m, kánoe 

jednotlivci 1 000 m, kánoe dvojice 1 000 m 

4 
kajak jednotlivkyně 200 m, kajak jednotlivkyně 500 m, 

kajak dvojice 500 m, čtyřkajak 500 m 

Skoky do vody 

4 

skoky z prkna (3 m), skoky z věže (10 m), 

synchronizované skoky z prkna (3 m), synchronizované 

skoky z věže (10 m) 

4 

skoky z prkna (3 m), skoky z věže (10 m), 

synchronizované skoky z prkna (3 m), synchronizované 

skoky z věže (10 m) 

Skoky na 

trampolíně 

1 muži 

1 ženy 

Sportovní 

gymnastika 

8 
víceboj družstev, víceboj jednotlivců, bradla, hrazda, kůň 

našíř, kruhy, prostná, přeskok 

6 
víceboj družstev, víceboj jednotlivkyň, bradla, prostná, 

přeskok, kladina 

Sportovní střelba 

9 

50 m puška - 3 pozice, 50 m puška - střelba vleže, 10 m 

vzduchová puška, 10 m vzduchová pistole, 50 m pistole, 

25 m rychlopalná pistole, trap, double trap, skeet 

6 
50 m puška - 3 pozice, 10 m vzduchová puška, 10 m 

vzduchová pistole, 25 m pistole, trap, skeet 

Stolní tenis 
2 dvouhra, čtyřhra 

2 dvouhra, čtyřhra 

Synchronizované 

plavání 
2 duet, týmy 

Šerm  

5 
fleret jednotlivci, fleret družstva, kord jednotlivci, kord 

družstva, šavle jednotlivci 

5 
fleret jednotlivkyně, kord jednotlivkyně, kord družstva, 

šavle jednotlivkyně, šavle družstva 

Taekwondo  
4 do 58 kg, do 68 kg, do 80 kg, nad 80 kg 

4 do 49 kg, do 57 kg, do 67 kg, nad 67 kg 

Tenis  

2 dvouhra, čtyřhra 

2 dvouhra, čtyřhra 

1 smíšená čtyřhra 

Triatlon  
1 muži 

1 ženy 

Veslování  

8 

skif, dvojskif, dvojskif lehkých vah, dvojky bez 

kormidelníka, párové čtyřky, čtyřky bez kormidelníka, 

čtyřky bez kormidelníka lehkých vah, osmy 

6 
skif, dvojskif, dvojskif lehkých vah, dvojky 

bez kormidelnic, párové čtyřky, osmy 

Vodní pólo 
1 muži 

1 ženy 

Vodní slalom 
3 kajak, kánoe, kánoe dvojic 

1 kajak 



192 

 

Volejbal  
1 muži 

1 ženy 

Všestrannost  2 všestrannost jednotlivci, všestrannost týmy 

Vzpírání  

8 
do 56 kg, do 62 kg, do 69 kg, do 77 kg, do 85 kg, 

do 94 kg, do 105 kg, nad 105 kg 

7 
do 48 kg, do 53 kg, do 58 kg, do 63 kg, do 69 kg, 

do 75 kg, nad 75 kg 

Zápas  

6 
Volný styl - do 57 kg, do 65 kg, do 74 kg, do 86 kg, 

do 97 kg, do 125 kg 

6 
Řeckořímský zápas - do 59 kg, do 66 kg, do 75 kg, 

do 85 kg, do 98 kg, do 130 kg 

6 
Volný styl - do 48 kg, do 53 kg, do 58 kg, do 63 kg, do 69 

kg, do 75 kg 
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