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12. EVROPSKÝ POHÁR V CHŮZI 

21.5.2017 

Poděbrady / Česká republika 
 

Český atletický svaz schvaluje nominační kritéria a výkonnostní limity, na jejichž základě proběhne nominace  

a účast závodníka na EP v chůzi v roce 2017. 
 

Regule soutěže EA 

Podle regulí EA pro EP v chůzi, může každá členská federace nominovat a přihlásit: 

- až šest (6) závodníků pro všechny závody seniorské kategorie, kdy maximálně čtyři (4) mohou startovat 

 -- jen závodníky, kteří dovrší v roce soutěže 18 let (ročníky 1999 a starší) a mohou startovat v závodech 

 seniorské kategorie na 20km 

 -- jen závodníky, kteří dovrší v roce soutěže 20 let (ročníky 1997 a starší) a mohou startovat v závodě 

 mužů seniorské kategorie na 50km 

- až pět (5) závodníků pro všechny závody kategorie U20, kdy maximálně tři (3) mohou startovat 

 -- jen závodníky, ve věku 16-19 let, jež dovrší v roce konání soutěže, tedy pro rok 2017 ročníky narození 

 1998 až 2001 
 

Program, struktura a hodnocení při EP v chůzi: 

- koná se každý lichý rok a probíhá na silničním okruhu během jednoho (1) dne  

- program se skládá ze dvou (2) disciplín pro muže a po jedné disciplíně pro ženy, juniory a juniorky 

    Muži      20 km a 50 km  

    Ženy      20 km  

    Muži U20    10 km  

    Ženy U20    10 km  

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

příslušnou členskou 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 tří (3) nejvýše postavených závodníků příslušného týmu v seniorské kategorii a dvou (2) 

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

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

klasifikaci 
 

Více informací o specifikách soutěže na EuropeanRaceWalkingCupRegulations 
 

Nominační kritéria ČAS 
 

Nominace závodníků: 
 

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

a nominačních kritérií ČAS: 

- závodníci se splněným limitem ČAS, vypsaným pro jednotlivé věkové kategorie a dosaženým do 30.4.2017 

http://www.european-athletics.org/mm/Document/Corporate/General/01/26/71/75/800-EuropeanRaceWalkingCupRegulations-Nov2015_Neutral.pdf


- závodníci seniorské kategorie se splněným limitem ČAS z roku 2016 a potvrzenou výkonností v aktuálním 

roce, výkonem lepším limitu ČAS pro kategorii U23, předvedeným do 30.4.2017 

- závodníci pro případný start družstva, bez dosažených výkonnostních limitů ČAS pro individuální závod, za 

předpokladu přiblížení se vypsaným limitům a zvážení možnosti hodnocení v týmové soutěži 
 

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 10.5.2017. 
 

Výkonnostní limity ČAS: 

limit ČAS 
DISCIPLÍNA 

limit ČAS 

MUŽI ŽENY 

1:26:30 20km 1:40:00 

4:12:00 50km  

MUŽI U23  ŽENY U23 

1:31:30 20km 1:45:00 

4:18:00 50km  

JUNIOŘI  JUNIORKY 

46:30 10km 52:30 
 

 

Dosažení stanovených výkonů za podmínek vymezených v nominačních kritériích garantuje, že 

závodník bude na konkrétní akci nominován. Neomezuje však trenérskou radu ČAS při zpracování 
návrhu nominace a předsednictvo ČAS při rozhodování o nominaci nad rámec nominačních kritérií. 

 


