
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  



 

SPORT DISCIPLÍNY 

AKROBATICKÉ 
LYŽOVÁNÍ 

Aerials (ženy / muži / smíšené týmy) 

Freeski Big Air (ženy / muži) 

Big air (ženy / muži) 

Moguls (ženy / muži) 

Skicross (ženy / muži) 

Freeski Halfpipe (ženy / muži) 

Ski Halfpipe (ženy / muži) 

Freeski Slopestyle (ženy / muži) 

Ski Slopestyle (ženy / muži) 

ALPSKÉ 
LYŽOVÁNÍ 

Sjezd (ženy / muži) 

Super-G (ženy / muži) 

Obří slalom (ženy / muži) 

Slalom (ženy / muži) 

Alpská kombinace (ženy / muži) 

Paralelní smíšené týmy (smíšené) 

BĚH NA LYŽÍCH 10 km klasicky (ženy) 

15 km klasicky (muži) 

30 km volně závod s hromadným startem (ženy) 

50 km volně závod s hromadným startem (muži) 

Skiatlon 7,5 km klasicky + 7,5 km volně (ženy) 

Skiatlon 15 km klasicky + 15km volně (muži) 

Sprint klasicky týmy (ženy / muži) 

Sprint volně (ženy / muži) 

Štafeta 4 x 5 km (ženy) 

Štafeta 4 x 10 km (muži) 

  



BIATLON 

 
 

10 km sprint (muži) 

20 km individuální závod (muži) 

12,5 km stíhací závod (muži) 

15 km závod s hromadným startem (muži) 

4 x 7,5 km štafeta (muži) 

7,5 km sprint (ženy) 

15 km individuální závod (ženy) 

10 km stíhací závod (ženy) 

12,5 km závod s hromadným startem (ženy) 

4 x 6 km štafeta (ženy) 

4 x 6 km smíšená štafeta 

BOBY Čtyřbob (muži) 

Dvojbob  (ženy / muži) 

Monobob (ženy) 

CURLING Ženy (ženy) 

Muži (muži) 

Smíšené dvojice (smíšené) 

KRASOBRUSLENÍ Soutěž družstev (smíšené) 

Sportovní dvojice (smíšené) 

Taneční páry (smíšené) 

Závod žen (ženy) 

Závod mužů (muži) 

LEDNÍ HOKEJ Turnaj ženských týmů (ženy) 

Turnaj mužských týmů (muži) 

  



RYCHLOBRUSLENÍ               
SHORT TRACK 

500 m (ženy / muži) 

1000 m (ženy / muži) 

1500 m (ženy / muži) 

3000 m štafeta (ženy) 

5000 m štafeta (muži) 

Štafeta mix 
 

RYCHLOBRUSLENÍ 500 m (ženy / muži) 

1000 m (ženy / muži) 

1500 m (ženy / muži) 

3000 m (ženy) 

5000 m (muži) 

5000 m (ženy) 

10000 m (muži) 

Stíhací závod družstev (ženy / muži) 

Závod s hromadným startem (ženy / muži) 

SANĚ Dvojice (ženy / muži) 

Jednotlivci muži (muži) 

Jednotlivkyně ženy (ženy) 

Týmová štafeta (smíšené) 

SEVERSKÁ 
KOMBINACE 

Jednotlivci střední můstek + 10 km (muži) 

Jednotlivci velký můstek + 10 km (muži) 

Závod družstev velký můstek + 4x5 km (muži) 

SKELETON Závod (ženy / muži) 

SKOKY NA LYŽÍCH Střední můstek individuální závod (ženy / muži) 

Velký můstek individuální závod (muži) 

Závod družstev (muži / smíšené týmy) 

Individual (muži) 

  



SNOWBOARDING Big air (ženy / muži) 

Paralelní obří slalom (ženy / muži) 

Paralelní slalom (ženy) 

Slopestyle (ženy / muži) 

Snowboardcross (ženy / muži / smíšené) 

U-rampa (ženy / muži) 

Mix závod týmů (smíšené) 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPORT DISCIPLÍNY 

ALPSKÉ 
LYŽOVÁNÍ 

Super-G (ženy / muži) 

Obří slalom (ženy / muži) 

Slalom (ženy / muži) 

Paralelní slalom (ženy / muži) 

Paralelní smíšené týmy (smíšené) 

BĚŽECKÉ 
LYŽOVÁNÍ 

5 km klasicky (ženy) 

10 km klasicky (muži) 

15 km volně závod s hromadným startem (ženy) 

30 km volně závod s hromadným startem (muži) 

Sprint volně (ženy / muži) 

Stíhací závod (ženy - 5 km; muži -10 km) 

Štafeta 3 x 5 km (ženy) 

Štafeta 4 x 7,5 km (muži) 

Smíšený týmový sprint 

BIATLON Sprint (ženy - 7,5 km; muži - 10 km) 

Individuální závod (ženy - 12,5 km; muži - 15 km) 

Stíhací závod (ženy - 10 km; muži -12,5 km) 

Závod s hromadným startem (ženy - 12,5 km; muži - 15 km) 

CURLING Ženy (ženy) 

Muži (muži) 

FREESTYLE 
LYŽOVÁNÍ 

Slopestyle (ženy / muži) 

Big Air (ženy / muži) 

KRASOBRUSLENÍ Taneční páry (smíšené) 

Závod žen (ženy) 

Závod mužů (muži) 

  



LEDNÍ HOKEJ Turnaj týmů (ženy / muži) 
 

LYŽAŘSKÝ 
ORIENTAČNÍ BĚH 

Sprint (12-15 min) 

Stíhací závod (~ 35 min) 

Sprint štafeta (6 x 6-8 min) 

RYCHLOBRUSLENÍ               
SHORT TRACK 

500 m (ženy / muži) 

1000 m (ženy / muži) 

1500 m (ženy / muži) 

3000 m štafeta (ženy) 

5000 m štafeta (muži) 

SNOWBOARDING Big Air (ženy / muži) 

Paralelní obří slalom (ženy / muži) 

Paralelní slalom (ženy / muži) 

Slopestyle (ženy / muži) 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 / smíšená) 

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) 

Maraton (ženy / muži) 

BADMINTON Dvouhra (ženy / muži) 

Čtyřhra (ženy / muži / smíšená) 

BASKETBAL Basketbalový turnaj (ženy / muži) 

  



BASKETBAL 3x3 Basketbalový turnaj 3 × 3 (ženy / muži) 

BOX Váhové kategorie zatím nejsou známé 

BREAKING B-Girls (ženy) 

B-Boys (muži) 

CYKLISTIKA BMX 
Freestyle 

Park  (ženy / muži) 

CYKLISTIKA BMX 
Racing 

Závod (ženy / muži) 

DÁLKOVÉ PLAVÁNÍ 10 km plavání (ženy / muži) 

DRÁHOVÁ 
CYKLISTIKA 

Týmová stíhačka (ženy / muži) 

Sprint (ženy / muži) 

Týmový sprint (ženy / muži) 

Keirin (ženy / muži) 

Omnium (ženy / muži) 

Madison (ženy / muži) 

FOTBAL Fotbalový turnaj (ženy / muži) 

GOLF Hra na rány (muži) 

Hra na rány (ženy) 

Závod smíšených dvojic (smíšené) 

HÁZENÁ Házenkářský turnaj (ženy / muži) 

HORSKÁ CYKLISTIKA Závod (ženy / muži) 

JACHTING Ženy : One Person Dinghy – Laser Radial, Skiff – 49er FX,  

Windsurfer – iQFoil. 

Muži : One Person Dinghy – Laser, Skiff – 49er, Windsurfer – iQFoil. 

Smíšená : Mixed Multihull – Nacra 17 Foiling, Mixed Two Person 
Dinghy – 470, Mixed Kiteboarding, Mixed Event- bude doplněno 

  



JEZDECTVÍ 
 

Všestrannost 

Družstva (smíšená) 

Jednotlivci (smíšená) 
 

Drezura 

Družstva (smíšená) 

Jednotlivci (smíšená) 

  

Skoky 

Družstva (smíšená) 

Jednotlivci (smíšená) 

JUDO -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)   

Smíšená družstva 

  



KANOISTIKA 
RYCHLOST 

Kajak Single 1000 m (muži) 

Kajak Single 500 m (ženy) 

Kajak Double 500 m (ženy / muži) 

Kajak Four 500 m (ženy / muži) 

Kánoe Single 1000 m (muži) 

Kánoe Single 200 m (ženy) 

Kánoe Double 500 m (ženy / muži) 

KANOISTIKA SLALOM Kajak (ženy / muži) 

Kánoe Single (ženy / muži) 

Extreme canoe slalom (ženy / muži) 

LUKOSTŘELBA Jednotlivci (ženy / muži) 

Družstva (ženy / muži / smíšená) 

MODERNÍ 
GYMNASTIKA 

Soutěž jednotlivkyň (ženy) 

Víceboj jednotlivkyň (ženy) 

MODERNÍ PĚTIBOJ Soutěž jednotlivců (muži) 

Soutěž jednotlivkyň (ženy) 

PLAVÁNÍ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 m 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) 

100m znak (ženy / muži) 

200m znak (ženy / muži) 

100m prsa (ženy / muži) 

200m prsa (ženy / muži)   

100m motýlek (ženy / muži) 

200m motýlek (ženy / muži) 

200m polohový závod (ženy / muži) 



 

PLAVÁNÍ 
400m polohový závod (ženy / muži)   

4x100m štafeta volný způsob (ženy / muži)   

4x200m štafeta volný způsob (ženy / muži)   

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

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL Turnaj v plážovém volejbalu (ženy / muži) 

POZEMNÍ HOKEJ Hokejový turnaj (ženy / muži) 

RUGBY Rugbyový turnaj sedmiček (ženy / muži) 

SILNIČNÍ CYKLISTIKA Silniční závod (ženy / muži) 

Časovka jednotlivců (ženy / muži) 

SKATEBOARDING Street (ženy / muži)   

Park (ženy / muži)  

SKOKY DO VODY 3m prkno (ženy / muži) 

10m věž (ženy / muži) 

Synchronizovaný 3m prkno (ženy / muži) 

Synchronizovaná 10m věž (ženy / muži) 

SPORTOVNÍ 
GYMNASTIKA 

Tým (ženy / muži) 

All around (ženy / muži) 

Prostná (ženy / muži) 

Přeskok (ženy / muži) 

Kůň na šíř (muži) 

Kruhy (muži) 

Kladina (ženy) 

Bradla (ženy) 

Hrazda (muži) 

SPORTOVNÍ LEZENÍ Bouldering & lead combined (ženy / muži) 

Lezení na rychlost (ženy / muži) 

  



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

50 m libovolná malorážka, 3 pozice (ženy / muži) 

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

25m rychlopalná pistole (muži) 

Pistole na 25 m (ženy) 

Trap (ženy / muži) 

Skeet (ženy / muži / smíšený tým) 

STOLNÍ TENIS Dvouhra (ženy / muži) 

Týmy (ženy / muži) 

Smíšená čtyřhra (smíšená) 

SURFING Shortboard (ženy / muži) 

SYNCHRONIZOVANÉ 
PLAVÁNÍ 

Dueta (ženy) 

Týmy (ženy) 

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 58 kg (muži) 

-68 kg (muži) 

-80 kg (muži) 

+80 kg (muži) 

-49 kg (ženy) 

-57 kg (ženy) 

-67 kg (ženy) 

+67 kg (ženy) 

TENIS Dvouhra (ženy / muži) 

Čtyřhra (ženy / muži / smíšená 



TRAMPOLÍNA Jednotlivci (ženy / muži) 

TRIATLON Individuální závod (ženy / muži) 

Smíšená štafeta týmů (smíšené) 

VESLOVÁNÍ Skif (ženy / muži) 

Dvojka bez kormidelníka (ženy / muži) 

Dvojskif (ženy / muži) 

Čtyřka bez kormidelníka (ženy / muži) 

Párová čtyřka (ženy / muži) 

Osma (ženy / muži) 

Dvojskif lehkých vah (ženy / muži) 

VODNÍ PÓLO Turnaj ve vodním pólu (ženy / muži) 

VOLEJBAL Volejbalový turnaj (ženy / muži) 

VZPÍRÁNÍ Bude upřesněno (ženy / muži) 

ZÁPAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řecko-římský styl: 

60kg (muži) 

67kg (muži) 

77kg (muži) 

87kg (muži) 

97kg (muži) 

130kg (muži) 

Volný styl: 

57kg (muži) 

65kg (muži) 

74kg (muži) 

86kg (muži) 

97kg (muži) 

125kg (muži) 

50kg (ženy) 

53kg (ženy) 



ZÁPAS 57kg (ženy) 

62kg (ženy) 

68kg (ženy) 

76kg (ženy) 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: 

-66kg (muži) 

-73kg (muži) 

-81kg (muži) 

-90kg (muži) 

+100kg (muži) 

  

-52kg (ženy) 

-57kg (ženy) 

-63kg (ženy) 

-70kg (ženy) 

+70kg (ženy) 
 

  



LUKOSTŘELBA Jednotlivci (ženy / muži) 

Družstva (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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-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 
-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) 

 


