3rd IAAF World Relays – Nassau (BAH)
3. IAAF MISTROVSTVÍ SVĚTA VE ŠTAFETÁCH
22.-23.4.2017
Nassau / Bahamy
Český atletický svaz schvaluje nominační kritéria, na jejichž základě proběhne nominace a účast závodníků na
MS ve štafetách v roce 2017.
Regule soutěže IAAF
Podle regulí IAAF pro MS ve štafetách může každá členská federace nominovat a přihlásit:
- závodníky s omezením věku:
 závodníci starší 16 let, dovršených v roce pořádání soutěže, pro rok 2017 tedy závodníci ročníků
narození 2001 a starší, mohou startovat ve všech vypsaných disciplínách
 závodníci mladší 16 let (ročníky narození 2002 a mladší) pro start na MS nemohou být přihlášeni
- pro každý vypsaný štafetový závod jeden tým, čítající maximálně šest (6) závodníků, kdy pro první kolo
každého závodu v daném čase před jeho startem přihlásí čtyři (4) závodníky, jak z těchto šesti (6), tak
případně i ze všech dalších přihlášených
Program, struktura a hodnocení MS ve štafetách:
- koná se každý lichý rok a probíhá během dvou (2) po sobě jdoucích dní
- program se skládá ze čtyř (4) disciplín pro muže a ženy + jedna (1) smíšená štafeta pro muže a ženy
4x100m
rozběh a finále (A+B)
4x200m
rozběh a finále (A+B)
4x400m
rozběh a finále (A+B)
4x800m
finále
smíšená štafeta (Mixed Relay) 4x400m
rozběh a finále (A+B)
- jsou vypsány entry standardy pro štafety, v nichž se závodí na IAAF MS a pro něž je MS ve štafetách
částečně kvalifikačním závodem
muži
ženy
4x100m
39,00
44,00
4x400m
3:04,10
3:34,00
-- tyto výkony, které týmy jednotlivých členských federací dosáhnou v kvalifikačním období IAAF (pro rok
2017 od 1.1.2016 do 3.4.2017) zaručují možnost startu, v případě, že jsou danou federací přihlášeny
-- pro dosáhnutí ‚ideálního počtu‘ startujících štafet v jednotlivých závodech s vypsaným entry standardem
budou ke startu přizvány štafety s dalšími výkony ve světovém žebříčku ve stejném dosažené ve stejném
období
-- pro další vypsané štafetové závody není stanoven entry standard
- v rámci celé soutěže probíhá hodnocení jednotlivých závodů a dále zúčastněných federací, kdy za svá
umístění ve finálových závodech A získávají jednotlivé štafety body (1.-8, 2.-7, 3.-6 … 8.-1)
-- tým, který do finlového závodu nenastoupí, nebo závod nedokončí či je diskvalifikován, nezískává žádný
bod
- tým/členská federace, který v součtu nasbírá nejvíce bodů, se stává vítězem IAAF World Relays a získá trofej
„Golden Buton“ (zlatý kolík)
Nominační kritéria ČAS
Nominace závodníků:

Pro start na MS ve štafetách 2017 bude P-ČAS nominován dle návrhu TR ČAS na základě splněných regulí
IAAF pro tuto soutěž a nominačních kritérií ČAS:
- štafetový tým, v disciplínách shodných s programem IAAF MS (4x100m a 4x400m), který v kvalifikačním
období IAAF dosáhne entry standardu IAAF a jednotlivé jeho členy
- přednostně čtyři (4) závodníky, kteří se podíleli na dosažení nejlepšího výkonu potřebného pro nominaci
štafety
- až dva (2) náhradníky, navrženy zodpovědným trenérem za přípravu dané štafety, s přihlédnutím
k aktivní účasti při přípravě štafety a dále k absolutní výkonnosti dosažené v období od 1.1.2017 do
5.3.2017
Schválení nominace závodníků, vedení výpravy a doprovodu proběhne 27.3.2017.

