42nd IAAF World Cross Country Championships – Kampala (UGA)
42. IAAF MISTROVSTVÍ SVĚTA V PŘESPOLNÍM BĚHU (SEN, U20)
26.3.2017
Kampala / Uganda
Český atletický svaz schvaluje nominační kritéria, na jejichž základě proběhne nominace a účast závodníků na
MS v přespolním běhu v roce 2017.
Regule soutěže IAAF
Podle regulí IAAF pro MS v přespolním běhu může každá členská federace nominovat a přihlásit:
- závodníky s omezením věku:
 závodníci kategorie U20 - 19 a 18 let dovršených v roce pořádání soutěže, pro rok 2017 tedy
závodníci ročníků narození 1998 a 1999, mohou startovat v závodech vypsaných jak pro
juniorskou (U20) kategorii, tak v závodech seniorů
 závodníci kategorie U18 - 17 a 16 let dovršených v roce pořádání soutěže, pro rok 2017 tedy
závodníci ročníků narození 2000 a 2001, mohou startovat jen v závodech vypsaných pro kategorii
juniorů (U20)
 závodníci mladší 16 let (ročníky narození 2002 a mladší) pro start na MS nemohou být přihlášeni
- pro každý vypsaný závod až osm (8) závodníků, kdy z nich maximálně šest (2) závodníků může startovat
- pro štafetový závod jeden tým, sestavený ze dvou (2) mužů a dvou (2) žen
Program, struktura a bodování při MS v přespolním běhu:
- koná se každý lichý rok a probíhá během jednoho (1) dne
- program se skládá z pěti (5) disciplín, tři (2) pro mužské a tři (2) pro ženské věkové kategorie + smíšená
štafeta pro muže a ženy, které se uskuteční v následujícím pořadí
smíšená štafeta (Mixed Relay) 4 x 1 kolo
juniorky/ženy U20
≈6 km
junioři/muži U20
≈8 km
muži a ženy
≈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 a U20
- pořadí v týmovém hodnocení proběhne na základě součtu číselné hodnoty pozic v konečném pořadí
jednotlivých závodů čtyř (4) nejvýše postavených závodníků příslušného týmu v každé kategorii, kdy se
vítězem stává tým s nejnižším součtem, atd.
- družstvo, které nedokončí závod ve výše zmíněném počtu svých členů, nebude hodnoceno v týmové
klasifikaci
Nominační kritéria ČAS
Nominace závodníků:
Pro start na MS v přespolním běhu 2017 bude P-ČAS nominován dle návrhu TR ČAS na základě splněných
regulí IAAF pro tuto soutěž a nominačních kritérií ČAS:
- závodník pro individuální start v závodě seniorů, při zájmu o start a jen v případě úspěšného vystoupení na
ME v přespolním běhu 2016 = umístěný na následujících pozicích –
do 15. místa v závodě seniorů
do 8. místa v závodě kategorie U23
do 3. místa v závodě juniorů
- závodník pro individuální start v závodě juniorů, při zájmu o start a jen v případě úspěšného vystoupení na
ME v přespolním běhu 2016 = umístěný na následujících pozicích –
do 8. místa v závodě juniorů
Schválení nominace závodníků, vedení výpravy a doprovodu proběhne 26.2.2017.

