
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SPORT DISCIPLÍNY 

ATLETIKA 100 m (ženy / muži) 

200 m (ženy / muži) 

400 m (ženy / muži) 

800 m (ženy / muži) 

1500 m (ženy / muži) 

5000 m (ženy / muži) 

10 000 m (ženy / muži) 

100 m překážek (ženy) 

110 m překážek (muži) 

400 m překážek (ženy / muži) 

Steeplechase 3000 m (ženy / muži) 

Štafeta 4 x 100 m (ženy / muži) 

Štafeta 4 x 400 m (ženy / muži) 

Skok do výšky (ženy / muži) 

Skok o tyči (ženy / muži) 

Skok do dálky (ženy / muži) 

Trojskok (ženy / muži) 

Vrh koulí (ženy / muži) 

Hod diskem (ženy / muži) 

Hod kladivem (ženy / muži) 

Oštěp (ženy / muži) 

Sedmiboj (ženy) 

Desetiboj (muži) 

20 km chůze (ženy / muži) 

Půlmaraton (ženy / muži) 

BADMINTON Dvouhra (ženy / muži) 

Čtyřhra (ženy / muži / smíšená) 

BASKETBAL Basketbalový turnaj (ženy / muži) 



JUDO Individuální: 

-60kg (muži) 

-66kg (muži) 

-73kg (muži) 

-81kg (muži) 

-90kg (muži) 

-100kg (muži) 

+100kg (muži) 

-48kg (ženy) 

-52kg (ženy) 

-57kg (ženy) 

-63kg (ženy) 

-70kg (ženy) 

-78kg (ženy) 

+78kg (ženy)   

Soutěž družstev muži: 

-66kg (muži) 

-73kg (muži) 

-81kg (muži) 

-90kg (muži) 

+100kg (muži) 

 Soutěž družstev ženy: 

-52kg (ženy) 

-57kg (ženy) 

-63kg (ženy) 

-70kg (ženy) 

+70kg (ženy) 

LUKOSTŘELBA Jednotlivci kladkový luk (ženy / muži) 

Družstva kladkový luk (ženy / muži / smíšená) 



MODERNÍ 
GYMNASTIKA 

Soutěž jednotlivkyň (ženy) 

Víceboj jednotlivkyň (ženy) 

PLAVÁNÍ  50m volný způsob (ženy / muži) 

100m volný způsob (ženy / muži) 

200m volný způsob (ženy / muži) 

400m volný způsob (ženy / muži) 

800m volný způsob (ženy / muži) 

1500m volný způsob (ženy / muži) 

50m znak (ženy / muži) 

100m znak (ženy / muži) 

200m znak (ženy / muži) 

50m prsa (ženy / muži) 

100m prsa (ženy / muži) 

200m prsa (ženy / muži)   

50m motýlek (ženy / muži) 

100m motýlek (ženy / muži) 

200m motýlek (ženy / muži) 

200m polohový závod (ženy / muži) 

400m polohový závod (ženy / muži)   

4x100m štafeta volný způsob (ženy / muži / smíšená)   

4x200m štafeta volný způsob (ženy / muži)   

4x100m štafeta polohový závod (ženy / muži / smíšená) 

SKOKY DO 
VODY 

 
 

1m prkno (ženy / muži) 

3m prkno (ženy / muži) 

Věž (ženy / muži) 

Synchronizovaný 3m prkno (ženy / muži / smíšené) 

Synchronizovaný 10m věž (ženy / muži / smíšené) 



SPORTOVNÍ 
GYMNASTIKA 

Prostná (ženy / muži) 

Přeskok (ženy / muži) 

Kůň na šíř (muži) 

Kruhy (muži) 

Kladina (ženy) 

Bradla (ženy) 

Hrazda (muži) 

SPORTOVNÍ 
STŘELBA 

10m vzduchová pistole (ženy / muži / smíšené družstvo) 

50 m, 3 pozice (ženy / muži) 

Vzduchová pistole na 10 m (ženy / muži / smíšené družstvo) 

25m rychlopalná pistole (muži) 

Pistole na 25 m (ženy) 

STOLNÍ TENIS Dvouhra (ženy / muži) 

Týmy (ženy / muži) 

Čtyřhra (ženy / muži / smíšená) 

ŠERM Jednotlivci fleret (ženy / muži) 

Jednotlivci kord (ženy / muži) 

Jednotlivci šavle (ženy / muži) 

Tým fleret (ženy / muži) 

Tým kord (ženy / muži) 

Tým šavle (ženy / muži) 

TAEKWONDO 
WTF 

 

 

 

 

 

 

 

 

-54 kg (muži) 

-58 kg (muži) 

-68 kg (muži) 

-80 kg (muži) 

-87 kg (muži) 

+87 kg (muži) 

-46 kg (ženy) 

-49 kg (ženy) 



TAEKWONDO 
WTF 

-53 kg (ženy) 

-57 kg (ženy) 

-62 kg (ženy) 

-73 kg (ženy) 

+73 kg (ženy) 

TENIS Dvouhra (ženy / muži) 

Čtyřhra (ženy / muži / smíšená 

VESLOVÁNÍ Skif (ženy / muži) 

Dvojka bez kormidelníka (ženy / muži) 

Dvojskif (ženy / muži) 

Čtyřka bez kormidelníka (ženy / muži) 

Párová čtyřka (smíšené) 

Osma (ženy / muži) 

Skif lehkých vah (ženy / muži) 

Dvojskif lehkých vah (ženy / muži) 

VODNÍ PÓLO Turnaj ve vodním pólu (ženy / muži) 

VOLEJBAL Volejbalový turnaj (ženy / muži) 

WUSHU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAOLU: 

Changquan (muži) 

Daoshu (muži) 

Gunshu (muži) 

Nanquan (muži) 

Nangun (muži) 

Taijiquan (muži) 

Taijijian (muži) 

Changquan (ženy) 

Jianshu (ženy) 

Qiangshu (ženy) 

Nanquan (ženy) 



WUSHU Nandao (ženy) 

Taijiquan (ženy) 

Taijijian (ženy) 

SANDA: 

52kg (muži) 

60kg (muži) 

70kg (muži) 

80kg (muži) 

52kg (ženy) 

60kg (ženy) 

 

*stav k 02.11.2022 


