
 
 

 

Český atletický svaz schvaluje nominační kritéria, na jejichž základě proběhne nominace a účast závodníků 

ČAS na MEZISTÁTNÍCH UTKÁNÍCH, konaných v roce 2017. 
 

 

MEZISTÁTNÍ UTKÁNÍ V HALOVÝCH VÍCEBOJÍCH (SEN,U20)      CZE  - ESP  - FRA  - GBR  - POL  

28.-29.1.2017 - Praha (Česká republika) 
 

Regule soutěže 
 

Podle regulí soutěže, může každá příslušná federace nominovat a přihlásit: 

- až čtyři (4) závodníky pro závody seniorské kategorie, kdy minimálně jeden (1) z nich musí být závodník 

věkové kategorie U23 

 -- jen závodníci, kteří dovrší v roce soutěže 18 let (r.n. 1999 a starší) a mohou startovat v sedmiboji mužů 

 -- jen závodnice, které dovrší v roce soutěže 16 let (r.n. 2001 a starší) a mohou startovat v pětiboji žen 

- až tři (3) závodníky pro závody kategorie U20 

 -- jen závodníci, kteří dovrší v roce soutěže 16 let (r.n. 2001 a starší) a mohou startovat v sedmiboji 

 juniorů a v pětiboji juniorek 
 

Program, struktura a hodnocení MU: 

- koná se každý rok a probíhá během dvou (2) po sobě jdoucích dní  

- program se skládá z jedné disciplíny pro muže, ženy, juniory a juniorky 

    Muži     sedmiboj 

    Ženy     pětiboj 

    Muži U20   sedmiboj U20 (koule 6kg, překážky 0,99m) 

    Ženy U20   pětiboj 

- jde o soutěž, kdy atleti a atletky, závodí jak pro individuální hodnocení, tak také reprezentují příslušnou 

federaci jako tým, kdy v obou případech probíhá hodnocení separátně pro muže i ženy a dle kategorií, tedy 

separátně pro kategorii seniorů i U20 

- pořadí v týmovém hodnocení proběhne na základě součtu bodových hodnot dosažených výkonů v konečném 

pořadí jednotlivých závodů, a to tří (3) nejlepších závodníků příslušného týmu v seniorské kategorii a dvou (2) 

závodníků příslušného týmu v kategorii U20, kdy se vítězem stává tým s nejvyšším součtem, atd. 

- družstvo, které nedokončí závod ve výše zmíněném počtu svých členů, nebude započítáno v týmové 

klasifikaci 
 

Nominační kritéria ČAS 
 

Nominace závodníků: 
 

Pro start na MU v halových vícebojích 2017 budou P-ČAS nominováni dle návrhu TR ČAS na základě regulí pro 

tuto soutěž a nominačních kritérií ČAS: 

- až čtyři (4) závodníci pro závod v sedmiboji mužů a pětiboji žen při zohlednění podaných výkonů v halové a 

letní sezóně v roce 2016 a výkonnosti v halové sezóně 2017 do 18.1.2017; přihlédnuto bude na spolehlivost a 

prospěšnost závodníka pro družstvo a jeho zdravotní stav  

- až tři (3) závodníci pro závod v sedmiboji juniorů a pětiboji juniorek při zohlednění podaných výkonů 

v halové a letní sezóně v roce 2016 a výkonnosti v halové sezóně 2017 do 18.1.2017; přihlédnuto bude na 

spolehlivost a prospěšnost závodníka pro družstvo a jeho zdravotní stav  
 

Podmínky k dosažení akceptovatelného výkonu pro nominaci: 

 Výkony musí být dosaženy na závodech pořádaných v souladu s pravidly a regulemi IAAF 

 Výkony musí být dosaženy na závodech, které jsou pořádány nebo schváleny IAAF, EA či jejich členskými 

federacemi a jsou součástí jejich oficiálních termínových listin. U domácích soutěží pak v oficiální soutěžní 

brožuře ČAS nebo na webu ČAS 
 

Schválení nominace závodníků, vedení výpravy a doprovodu proběhne 19.1.2017. 
 

 

 



MEZISTÁTNÍ UTKÁNÍ V CHŮZI (SEN,U20) CZE  - BLR  - FIN  - FRA  - GBR  - HUN  - IRL  - 
8.4.2017 - Poděbrady (Česká republika)  ITA  - LTU  - NOR  - POL  - SUI - SWE  - UKR  
 

Regule soutěže 
 

Podle regulí soutěže, může každá příslušná federace nominovat a přihlásit: 

- až tři (3) závodníky pro závody mužů, žen, juniorů a juniorek 

 -- jen závodníci, kteří dovrší v roce soutěže 18 let (r.n. 1999 a starší) a mohou startovat v závodech 

 seniorské kategorie 

 -- jen závodníci, kteří dovrší v roce soutěže 16 let (r.n. 2001 a starší) a mohou startovat v závodech  

 juniorské kategorie 
 

Program, struktura a hodnocení MU: 

- koná se každý rok a probíhá během jednoho (1) dne 

- program se skládá z jedné disciplíny pro muže, ženy, juniory a juniorky 

    Muži     20km RW 

    Ženy     20km RW 

    Muži U20   10km RW 

    Ženy U20   10km RW 

- jde o soutěž, kdy atleti a atletky, závodí jak pro individuální hodnocení, tak také reprezentují příslušnou 

federaci jako tým, kdy v obou případech probíhá hodnocení separátně pro muže i ženy a dle kategorií, tedy 

separátně pro kategorii seniorů i U20 

- pořadí v týmovém hodnocení proběhne na základě součtu číselné hodnoty pozic v konečném pořadí 

jednotlivých závodů dvou (2) nejlepších závodníků příslušného týmu v seniorské i juniorské kategorii, kdy se 

vítězem stává tým s nejnižším součtem, atd. 

- družstvo, které nedokončí závod ve výše zmíněném počtu svých členů, nebude započítáno v týmové 

klasifikaci 
 

Nominační kritéria ČAS 
 

Nominace závodníků: 
 

Pro start na MU v chůzi 2017 budou P-ČAS nominováni dle návrhu TR ČAS na základě regulí pro tuto soutěž a 

nominačních kritérií ČAS: 

- až tři (3) závodníci pro závod v každé vypsané kategorii, na základě aktuální výkonnosti v roce 2017, 

s přihlédnutím k výkonům dosaženým v sezóně 2016  
 

Podmínky k dosažení akceptovatelného výkonu pro nominaci: 

 Výkony musí být dosaženy na závodech pořádaných v souladu s pravidly a regulemi IAAF 

 Výkony musí být dosaženy na závodech, které jsou pořádány nebo schváleny IAAF, EA či jejich členskými 

federacemi a jsou součástí jejich oficiálních termínových listin. U domácích soutěží pak v oficiální soutěžní 

brožuře ČAS nebo na webu ČAS 

 Výkony musí být dosaženy v závodech na oválu nebo na okruhu s certifikací IAAF/ČAS, řízených v souladu 

s pravidly IAAF. 
 

Schválení nominace závodníků, vedení výpravy a doprovodu proběhne 27.3.2017. 

 

 

MEZISTÁTNÍ UTKÁNÍ DOROSTU (U18)         CZE  – HUN  – SLO  - SVK   
16.6.2017 - TBC (Maďarsko) 
 

Regule soutěže 
 

Podle regulí soutěže, může každá příslušná federace nominovat a přihlásit: 

- až dva (2) závodníky pro všechny vypsané individuální závody a jeden tým pro každý štafetový závod 

- jen závodníky věkové kategorie U18, tedy kteří v roce soutěže dovrší 16 či 17let (pro rok 2017 r.n. 2000 a 

2001) 
 

Program, struktura a hodnocení MU: 

- koná se každý rok a probíhá během jednoho (1) dne 

- program se skládá z osmnácti (18) individuálních disciplín a jedné štafety pro dorostence a dorostenky 

 dorostenci-   100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 110mpř(91,4cm), 400mpř(84cm), 

    2000mSC, výška, tyč, dálka, trojskok, koule(5kg), disk(1,5kg), kladivo(5kg), 

    oštěp(700g), 10.000m chůze a štafety „Medley Relay“ (100-200-300-400m) 

 dorostenky-   100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 100mpř(76,2cm), 400mpř(76,2cm), 

    2000mSC, výška, tyč, dálka, trojskok, koule(3kg), disk(1kg), kladivo(3kg),  

    oštěp(500g), 5.000m chůze a štafety „Medley Relay“ (100-200-300-400m) 



- jde o soutěž, kdy atleti a atletky, závodí jak pro individuální hodnocení v disciplíně, tak také reprezentují 

příslušnou federaci jako tým, kdy probíhá hodnocení separátně pro dorostence / dorostenky a celkové v rámci 

zúčastněných federací 

- bodování dle umístění:  v individuální disciplíně - 9,7,6,5,4,3,2,1bod 

     ve štafetách - 9,6,4,2body 

 -- závodník či štafeta, jež nedokončí závod, respektive nedosáhne výsledku a následného umístění, 

 nezískává pro tým žádný bod 

- pořadí v týmovém hodnocení proběhne na základě součtu bodů získaných za umístění v jednotlivých 

disciplínách, kdy se v obou případech vítězem stává tým s nejvyšším bodovým součtem, atd. 
 

Nominační kritéria ČAS 
 

Nominace závodníků: 
 

Pro start na MU dorostu 2017 budou P-ČAS nominováni dle návrhu TR ČAS na základě regulí pro tuto soutěž a 

nominačních kritérií ČAS: 

- dva (2) závodníci pro start v disciplínách na programu MU, na základě absolutní výkonnosti v letní sezóně 

2017, s přihlédnutím k prospěšnosti závodníka pro družstvo a výsledkům v halové sezóně 2017  
- v případě rovnosti výkonů rozhodují další nejlepší výkony podané v období od 1.4.2017 do 10.6.2017.  
- pro závod štafet budou nominováni závodníci s přihlédnutím k absolutní výkonnosti v jednotlivých 

disciplínách. 
 

Podmínky k dosažení akceptovatelného výkonu pro nominaci: 

 Výkony musí být dosaženy na závodech pořádaných v souladu s pravidly a regulemi IAAF 

 Výkony musí být dosaženy na závodech, které jsou pořádány nebo schváleny IAAF, EA či jejich členskými 

federacemi a jsou součástí jejich oficiálních termínových listin. U domácích soutěží pak v oficiální soutěžní 

brožuře ČAS nebo na webu ČAS 
 

Schválení nominace závodníků, vedení výpravy a doprovodu proběhne 11.6.2017. 

 

 

MEZISTÁTNÍ UTKÁNÍ JUNIORŮ (U20)           CZE  – HUN  – SLO  - SVK  
6.7.2017 - TBC (Slovensko) 
 

Regule soutěže 
 

Podle regulí soutěže, může každá příslušná federace nominovat a přihlásit: 

- až dva (2) závodníky pro všechny vypsané individuální závody a jeden tým pro každý štafetový závod 

- jen závodníky věkové kategorie U20, s věkovým omezením na závodníky, kteří v roce soutěže dovrší 19 či 

18let (pro rok 2017 r.n. 1998 a 1999) 
 

Program, struktura a hodnocení MU: 

- koná se každý rok a probíhá během jednoho (1) dne 

- program se skládá ze sedmnácti (17) individuálních disciplín a dvou štafet pro juniory a juniorky 

 junioři-   100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 110mpř(99cm), 400mpř(91,4cm), 

    3000mSC, výška, tyč, dálka, trojskok, koule(6kg), disk(1,75kg), kladivo(6kg), 

    oštěp(800g) a štafety na 4x100 a 4x400m 

 juniorky-   100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 100mpř(84cm), 400mpř(76,2cm), 

    3000mSC, výška, tyč, dálka, trojskok, koule(4kg), disk(1kg), kladivo(4kg),  

    oštěp(600g) a štafety na 4x100 a 4x400m  

- jde o soutěž, kdy atleti a atletky, závodí jak pro individuální hodnocení v disciplíně, tak také reprezentují 

příslušnou federaci jako tým, kdy probíhá hodnocení separátně pro juniory / juniorky a celkové v rámci 

zúčastněných federací 

- bodování dle umístění:  v individuální disciplíně - 9,7,6,5,4,3,2,1 

     ve štafetách - 9,6,4,2 

 -- závodník či štafeta, jež nedokončí závod, respektive nedosáhne výsledku a následného umístění, 

 nezískává pro tým žádný bod 

- pořadí v týmovém hodnocení proběhne na základě součtu bodů získaných za umístění v jednotlivých 

disciplínách, kdy se v obou případech vítězem stává tým s nejvyšším bodovým součtem, atd. 
 

Nominační kritéria ČAS 
 

Nominace závodníků: 
 

Pro start na MU juniorů 2017 budou P-ČAS nominováni dle návrhu TR ČAS na základě regulí pro tuto soutěž a 

nominačních kritérií ČAS: 

- dva (2) závodníci pro start v individuálních disciplínách na programu MU následovně: 

 mistr ČR juniorů v letní sezóně 2017 



 další závodník pro start v individuálních disciplínách na základě výsledků MČR juniorů, při 
zohlednění výkonnosti v období od 1.4.2017 do 25.6.2017, prospěšnosti závodníka pro družstvo a 
zdravotního stavu   

- pro závody štafet na základě návrhu trenérů odpovědných za přípravu štafet, u štafet na 4x400m s 

přihlédnutím k absolutní výkonnosti do 25.6.2017 
 

Podmínky k dosažení akceptovatelného výkonu pro nominaci: 

 Výkony musí být dosaženy na závodech pořádaných v souladu s pravidly a regulemi IAAF 

 Výkony musí být dosaženy na závodech, které jsou pořádány nebo schváleny IAAF, EA či jejich členskými 

federacemi a jsou součástí jejich oficiálních termínových listin. U domácích soutěží pak v oficiální soutěžní 

brožuře ČAS nebo na webu ČAS 
 

Schválení nominace závodníků, vedení výpravy a doprovodu proběhne 26.6.2017. 

 

 

MEZISTÁTNÍ UTKÁNÍ ŽÁKŮ  (U16)        CRO  - CZE  – HUN  – SLO  - SVK  

30.9.2017 - TBC (Chorvatsko) 

 
Regule soutěže 

 

Podle regulí soutěže, může každá příslušná federace nominovat a přihlásit: 

- až dva (2) závodníky pro všechny vypsané individuální závody a jeden tým pro každý štafetový závod 

- jen závodníky věkové kategorie U16, kteří v roce soutěže dovrší 15 či 14let, výjimečně 13let (pro rok 2017 

r.n. 2002,2003 a 2004) 
 

Program, struktura a hodnocení MU: 

- koná se každý rok a probíhá během jednoho (1) dne 

- program se skládá ze čtrnácti (14) individuálních disciplín, jedné štafety pro juniory/juniorky a koedukované 

štafety 4x300m 

 žáci-    100m, 300m, 1000m, 3000m, 100mpř(84cm), 300mpř(76,2cm), 3000m chůze, 

    výška, tyč, dálka, koule(4kg), disk(1kg), kladivo(4kg), oštěp(600g) a štafeta na 

    4x100m 

 juniorky-   100m, 300m, 600m, 2000m, 100mpř(76,2cm), 300mpř(76,2cm), 3000m chůze, 

    výška, tyč, dálka, koule(3kg), disk(1kg), kladivo(3kg), oštěp(500g) a štafeta na 

    4x100m  

- jde o soutěž, kdy atleti a atletky, závodí jak pro individuální hodnocení v disciplíně, tak také reprezentují 

příslušnou federaci jako tým, kdy probíhá hodnocení separátně pro juniory / juniorky a celkové v rámci 

zúčastněných federací 

- bodování dle umístění:  v individuální disciplíně - 11,9,8,7,6,5,4,3,2,1 

     ve štafetách - 6,4,3,2,1 

 -- závodník či štafeta, jež nedokončí závod, respektive nedosáhne výsledku a následného umístění, 

 nezískává pro tým žádný bod 

- pořadí v týmovém hodnocení proběhne na základě součtu bodů získaných za umístění v jednotlivých 

disciplínách, kdy se v obou případech vítězem stává tým s nejvyšším bodovým součtem, atd. 
 

Nominační kritéria ČAS 
 

Nominace závodníků: 
 

Pro start na MU žactva 2017 budou P-ČAS nominováni dle návrhu TR ČAS na základě regulí pro tuto soutěž a 

nominačních kritérií ČAS: 

- dva (2) závodníci pro start v individuálních disciplínách na programu MU následovně: 
 mistr ČR žactva 2017 v letní sezóně a v disciplínách shodných v programech MČR a MU 
 další závodníci pro start v individuálních disciplínách na základě výsledků MČR žactva, při 

zohlednění výkonnosti v letní sezóně 2017 a prospěšnosti závodníka pro družstvo 
- pro závod štafet budou nominováni závodníci na základě výsledků MČR žactva 2017 a zohlednění absolutní 

výkonnosti v letní sezóně 2017 
 

Podmínky k dosažení akceptovatelného výkonu pro nominaci: 

 Výkony musí být dosaženy na závodech pořádaných v souladu s pravidly a regulemi IAAF 

 Výkony musí být dosaženy na závodech, které jsou pořádány nebo schváleny IAAF, EA či jejich členskými 

federacemi a jsou součástí jejich oficiálních termínových listin. U domácích soutěží pak v oficiální soutěžní 

brožuře ČAS nebo na webu ČAS 
 

Schválení nominace závodníků, vedení výpravy a doprovodu proběhne 25.9.2017. 
 

 


