
 

 

                                        
 

 

 
 

14. EVROPSKÝ OLYMPIJSKÝ FESTIVAL MLÁDEŽE 

23.-29.7.2017 
Györ / Maďarsko 

 
 

Český olympijský výbor a Český atletický svaz schvaluje nominační kritéria a výkonnostní limity, na jejichž 

základě proběhne nominace a účast závodníka na EYOF v roce 2017. 

 
 

Podle regulí EOC pro EYOF může každá členská federace nominovat a přihlásit: 

- maximálně 24 závodníků (chlapců a/nebo dívek) 

- závodníky s omezením věku na 15-16let, dovršenými v roce pořádání soutěže, pro rok 2017 tedy závodníky 

ročníků narození 2001 a 2002 

- v každé individuální disciplíně maximálně jednoho (1) závodníka 

- pro každý štafetový závod jeden tým, kdy pro samotný závod v daném čase před jeho startem, přihlásí čtyři 

(4) závodníky z přihlášených členů ‚mládežnického olympijského týmu‘ za NOC 

- každý závodník může startovat maximálně ve dvou individuálních disciplínách a ve štafetovém závodě, 

s omezením pro individuální závody na dráze, kdy jen jedna disciplína může být delší 200m 
 

Nominační kritéria ČOV/ČAS 
 

Nominace závodníků: 

o Pro účast na EYOF 2017 bude přiděleno ze strany ČOV zástupcům atletiky ? (?) míst pro závodníky, ? (?) 

trenérská místa a ? (?) místo pro lékaře/fyzioterapeuta/maséra. 

o Při splnění orientačních výkonnostních limitů ČOV/ČAS více závodníky, než je přidělený počet míst, jeho 

překonání nezaručuje nominaci a účast na EYOF 2017. 

o Vzhledem k termínu odeslání přihlášky startujících bude ? předán ČOV širší seznam/výběr atletů a osob 

doprovodu (jež budou mít dodány všechny dokumenty a splněny všechny náležitosti pro akreditační 

proceduru), který bude pro přidělené počty závodníků a doprovod upřesněn v návrhu ČAS pro konečnou 

nominaci ČOV na EYOF.  

o Pro start na EYOF 2017 bude P-ČAS schválen v návrhu nominace pro ČOV dle návrhu TR ČAS na základě 

splněných regulí EOC pro tuto soutěž, nominačních kritérií ČOV/ČAS a přednostně při dosažení výkonnostních 

limitů ČOV/ČAS: 

a) do celkového přiděleného počtu míst v individuální disciplíně maximálně jeden (1) závodník 

následovně 

-závodník s dosaženým limitem ČOV/ČAS v kvalifikačním období ČOV/ČAS 

-závodník, který dosáhne výkonu blízkého limitu ČOV/ČAS v kvalifikačním období ČOV/ČAS, dle žebříčku 

sestaveného na základě postavení tohoto výkonu v  evropských tabulkách této věkové skupiny 

v minulém a aktuálním roce (2016 a 2017). 

V případě, že výkonnostní limit ČOV/ČAS v jedné disciplíně splní více závodníků než jeden (1), o návrhu pro 

finální nominaci závodníků rozhoduje absolutní hodnota výkonu dosažená v kvalifikačním období ČOV/ČAS, 

v případě rovnosti výkonů rozhoduje lepší umístění v této disciplíně na M-ČR dorostenců v letní sezóně 2017 

a případně vzájemná bilance startů (head to head).  

V případě, že výkonnostní limity ČOV/ČAS splní více závodníků, než je přidělený počet míst, rozhoduje o 

místě v návrhu nominace ČAS pro ČOV, postavení dosaženého výkonu v  evropských tabulkách této věkové 

skupiny v minulém a aktuálním roce (2016 a 2017). 



b) tým pro štafetový závod jen za předpokladu splnění nominačních kritérií ČOV/ČAS pro individuální 

disciplíny potřebným počtem jeho případných členů. 

Podmínkou nominace pro start na EYOF v individuální disciplíně i ve štafetě, je start závodníka na M-ČR 

dorostenců v letní sezóně 2017 či na LODM 2017.  
 

Podmínky k dosažení akceptovatelného kvalifikačního 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, a to jen v disciplíně uveřejněné v rozpisu disciplín závodů minimálně 14 

dní před termínem konání závodů, za podmínky měření elektrickou časomírou, užití větroměru a zajištění 

měření a vážení atletického náčiní 

 Výkony dosažené při společných závodech mužů a žen nebudou akceptovány, s výjimkou akceptace 

výkonu dosaženého dle pravidla IAAF 147. 

 Ručně měřené výkony na dráze nebudou akceptovány  

 Výkony s podporou větru vyšší než 2m/s nebudou akceptovány.  
 

Výkonnostní limity lze plnit v kvalifikačním období ČAS, a to od 1.4.2017 do 29.6.2017, při závodech pod 

otevřeným nebem. 

Schválení návrhu nominace závodníků a doprovodu ze strany ČAS proběhne 30.6.2017.  

Konečnou nominaci závodníků a doprovodu schválí výkonný výbor ČOV ?.?.2017. 

  
 

Výkonnostní limity ČOV/ČAS: 

CHLAPCI - ročníky 2001-2002 DISCIPLÍNA DÍVKY - ročníky 2001-2002 

11,00 100m 12,10 

22,20 200m 24,65 

49,70 400m 56,20 

1:55,50 800m 2:11,50 

4:05,00 1500m 4:36,50 

8:48,00 3000m 10:10,00 

14,30 0,91m 110/100m př 0,76m 14,15 

55,00 400m př 1:02,00 

6:09,00 2000m SC 7:14,00 

2,00 Výška 1,75 

4,55 Tyč 3,70 

6,95 Dálka 5,85 

14,30 Trojskok 12,10 

17,00 5kg           Koule 3kg 14,70 

51,00 1,5kg             Disk 1kg 42,00 

62,00 5kg           Kladivo           3kg        58,00 

63,50 700g Oštěp 500g 48,00 

dle nominovaných závodníků 4x100m dle nominovaných závodníků 

 

 

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. 

 


