European Throwing Cup 2017
Gran Canaria/ESP, 11 - 12 March
17. EVROPSKÝ POHÁR VE VRZÍCH A HODECH
11.-12.3.2017
Las Palmas / Španělsko
Český atletický svaz schvaluje nominační kritéria a výkonnostní limity, na jejichž základě proběhne nominace
a účast závodníka na EP ve vrzích a hodech v roce 2017.
Podle regulí EA pro EP ve vrzích a hodech, může každá členská federace nominovat a přihlásit:
- jeden tým pro každou vypsanou kategorii (seniorů a U23), který sestává z
-- až tří (3) závodníků pro vypsané jednotlivé disciplíny kategorie seniorů, kdy maximálně dva (2) mohou
startovat
-- až dvou (2) závodníků pro vypsané jednotlivé disciplíny kategorie U23, kdy maximálně jeden (2) může
startovat
Každý závodník může být přihlášen pro start v disciplíně jen v jedné věkové kategorii
V případě, že členská federace nepřihlásí ke stratu družstvo pro týmové hodnocení, může přihlásit také
jednotlivce pro individuální start a hodnocení ve vypsaných disciplínách
- jen závodníky, kteří dovrší v roce soutěže 16 let, tedy pro rok 2017 závodníci ročníku narození 2001 a starší
-- jen závodníky, kteří dovrší v roce soutěže 18 let (ročníky 1999 a starší), mohou startovat v soutěži ve
vrhu koulí a hodu kladivem mužů
-- jen závodníky ve věku 16-22 let, dovršeného v roce pořádání soutěže, pro rok 2017 tedy závodníci
ročníků narození 1995 - 2001, kteří mohou startovat v závodech kategorie U23
Každý závodník může být přihlášen pro start v disciplíně jen v jedné věkové kategorii
Program, struktura a hodnocení při EP ve vrzích a hodech:
- koná se každý rok a probíhá zpravidla během dvou (2) po sobě jdoucích dní
- program se skládá ze čtyř (4) vrhačských disciplín pro muže / ženy a pro každou vypsanou kategorii
muži
koule, disk, kladivo, oštěp
muži U23
koule, disk, kladivo, oštěp
ženy
koule, disk, kladivo, oštěp
ženy U23
koule, disk, kladivo, oštěp
- každý soutěžící atlet má právo/možnost absolvovat v každé vypsané disciplíně šest (6) pokusů
- jde o jeden závod, kdy atleti a atletky, závodí jak pro individuální hodnocení, tak případně také reprezentující
příslušnou členskou federaci jako tým, kdy probíhá hodnocení separátně pro muže i ženy a také dle kategorií,
tedy separátně pro kategorii seniorů i U23
- pořadí v týmovém hodnocení proběhne na základě bodového ohodnocení výkonu, dle bodovacích tabulek
IAAF, a to nejvýše postaveného člena týmu v rámci výsledků každé disciplíny, kdy vítězem bude vyhlášen tým
s nejvyšším bodovým ziskem atd.
Více informací o specifikách soutěže na EuropeanThrowingCupRegulations

Nominační kritéria ČAS

Nominace závodníků:
Pro start na EP ve vrzích a hodech 2017 budou P-ČAS nominováni dle návrhu TR ČAS na základě regulí EA pro
tuto soutěž, nominačního kritéria ČAS:
- závodníci se zájmem o start ve vypsaných disciplínách a kategoriích, s výkonem lepším či blízkým limitu
ČAS, dosaženým v roce 2016 a v halové 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, za podmínky zajištění měření a vážení atletického náčiní
Schválení nominace závodníků, vedení výpravy a doprovodu proběhne 26.2.2017.
Orientační výkonnostní limity:
MUŽI U23

MUŽI
Limit ČAS

17,90
55,30
63,40
72,20

19,70
62,50
73,50
77,80

DISCIPLÍNA
Koule
Disk
Kladivo
Oštěp

ŽENY

ŽENY U23
Limit ČAS

16,30
56,00
67,50
57,80

15,00
50,00
61,00
53,00

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.

