
 

PARA MORAVIA CUP 
 

PMC je para atletická liga složená z 5 mítinků na Moravě a Slovensku. 
Hlavním motivem vzniku bylo vytvořit sérii mítinků motivující k překonávání 
osobních a světových rekordů, podpořit české závody mezinárodní účastí, 
zkvalitnit úroveň para atletických soutěž a zajistit transparentnost výsledků.  
 
MÍTINKY SOUČÁSTÍ PMC 

• BRNO – O pohár primátorky města Brno 25.6.2022 
• OSTRAVA – Ostrava Cup 16.7.2022  
• ZLÍN – Para-atletický mítink Zlín 20.8.2022 
• BANSKÁ BYSTRICA – Handi Open 13.8.2022 
• OLOMOUC – ČP Olomouc 4.9.2022 

 
PRO KOHO JE PMC URČEN 

• mítinky jsou určeny pro sportovce závodící ve vrhačských disciplínách 
• do soutěže jsou připušteni sportovci s národní a mezinárodní 

klasifikací. Mimo soutěž se mohou zúčastnit atleti bez klasifikace 
• soutěží se ve vrhu koulí, hodu oštěpem, hodu kuželkou a hodu 

diskem sedících. 
• soutěží se ve vrhu koulí, hodu oštěpem a hodu diskem stojících 
• kategorie muži, ženy- F51-57, F31-34, F11-64 

 

PRAVIDLA LIGY  

• každý mítink bude používat přepočtový systém World Para Athletics Poinst 
Scores for field Events pro daný rok 

• o zprostředkování výsledků se postará Moravská Organizace Vozíčkářů  
• závodí se podle platných pravidel IPC- World Para Athletics 

https://www.paralympic.org/athletics/rules 
• průběh, rozpis startovek a časový harmonogram soutěže určuje pořadatel 

daného mítinku. 
• sportovci se mohou zúčastnit všech 5 mítinků, na kterých mohou získávat 

body do konečného pořadí PMC 



• výkony sportovců se přepočítávají v jednotlivých disciplínách podle daného 
přepočtového koeficientu   

• sportovci mohou závodit ve dvouch nebo třech disciplínách, záleží na 
pořadateli, kolik vypíše možných disciplín pro jednoho sportovce 

• do konečného pořadí ligy se na mítincích počítá nejvyšší dosažená bodová 
hodnota, získaná v jedné disciplíně, v které daný sportovec soutěžil 

• do konečného součtu bude sportovci vymazán jeden jeho nejhorší výkon 
nebo neúčast na jednom ze závodů PMC. Budou se sčítat čtyři mítinky 

• na posledním ze všech pěti mítinků bude vyhlášen celkový vítěz u mužů a 
žen sedících a mužů a žen stojících  

• kromě vyhlášení nejlepších atletů na jednotlivých mítincích v daných 
kategoriích, bude na konci každého mítinku, také vyhlášen celkový nejlepší 
atlet PMC. Osoba, která získala v jedné disciplíně na daném mítinku nejvíce 
celkových bodů ze všech atletů u mužů a žen sedících a mužů a žen stojících.  

• v případě, že více sportovců budu mít stejný počet bodů na konci celkové 
ligy rozhoduje: 

1. největší bodový zisk na jednom z mítinků  
2. větší počet účastí na mítincích  

 

PRAVIDLA PRO SPORTOVCE  

• sportovci závodí podle pravidel IPC- World Para Athletics  
• sportovec musí závodit s platným a schváleným náčiním   
• sportovec závodící na vrhačské stolici musí splňovat všechny daná pravidla 

s tím související  
• sportovci se zrakovým postižením musí splňovat všechny pravidla s tím 

související 
• Do sektoru se sportovci mohou pouze asistenti, kteří na to mají nárok podle 

klasifikační skupiny 
1. F11, 12 vodič  
2. F31-33 asistent 
3. F51-54 asistent  

• Sportovci se budou přihlašovat na jednotlivé mítinky vyplněním formuláře 
na webových stránkách paramoraviacup.cz  


