Aktualizace k 10.4.2017

European Combined Events Team Championships - First&Second League 2017
Monzon / ESP, 1 - 2 July
MISTROVSTVÍ EVROPY VÍCEBOJAŘSKÝCH TÝMŮ - I. LIGA (+II. LIGA)
1.-2.7.2017
Monzon / Španělsko
Český atletický svaz schvaluje nominační kritéria a výkonnostní limity, na jejichž základě proběhne nominace
a účast závodníka na ME vícebojařských týmů v roce 2017.
Regule soutěže EA
Podle regulí EA pro ME vícebojařských týmů, může každá členská federace nominovat a přihlásit:
- jeden tým, složený z maximálně deseti (10) závodníků (5 mužů a 5 žen), kdy osm (8) závodníků (4 mužů a
4 žen) může startovat
- jen závodníky, kteří dovrší v roce soutěže:
- 16 let, tedy pro rok 2017 závodníci ročníku narození 2001 a starší pro start v sedmiboji
- 18 let, tedy pro rok 2017 závodníci ročníku narození 1999 a starší pro start v desetiboji
Program, struktura a bodování při ME vícebojařských týmů:
- koná se každý lichý rok a probíhá během dvo (2) po sobě jdoucích dní
- soutěž probíhá na třech úrovních (superliga, I a II. liga), kdy je každá považována za samostatnou
a s odděleným hodnocením
- program se skládá ze dvou (2) disciplín
muži
desetiboj
ženy
sedmiboj
- jde o jeden závod, kdy atleti a atletky, reprezentující příslušnou členskou federaci/stát, představují jeden
soutěžící tým
- každý tým se skládá z minimálně šesti (6) a maximálně osmi (8) vícebojařů (3-4 muži, 3-4 ženy)
- probíhá jak týmové hodnocení, tak i hodnocení jednotlivců v každé disciplíně
- tým, reprezentující příslušnou členskou federaci/stát, který získá v úhrnu největší bodový součet složený
z výkonů dosažených nejlepšími třemi (3) svými zástupci v každé disciplíně, se stává vítězem soutěže, atd.
- tým, z jehož členů závod nedokončí minimálně tři (3) bodující závodnici v každé disciplíně, nebude zahrnut v
hodnocení soutěže
- dva (2) týmy umístěny na posledních dvou (2) místech pořadí Superligy sestupuji do I.ligy, dva (2) týmy
umístěny na prvních dvou (2) místech pořadí I.ligy postupuji do Superligy, atd.
Více informací o specifických pravidlech soutěže na EuropeanCombinedEventsTeamChampionshipsRegulations
Týmy kvalifikované pro start v I.lize ME vícebojařských týmů 2017
CZE - ESP - FIN - ITA - NED - POR - ROU - SWE

Nominační kritéria ČAS
Nominace závodníků:
Pro start na ME vícebojařských týmů 2017 budou P-ČAS nominováni dle návrhu TR ČAS na základě regulí EA
pro tuto soutěž a nominačního kritéria ČAS:
- až čtyři (4) závodníci seniorské/juniorské kategorie pro start v každé disciplíně programu ME (desetiboj a
sedmiboj) při zohlední výsledků M-ČR ve vícebojích v letní sezóně a dosažených výkonů v období do
18.6.2017 včetně. Přihlédnuto bude na spolehlivost a prospěšnost závodníka pro družstvo a k jeho
zdravotnímu stavu.
Vzhledem k termínu konání ME a ME U23, nebudou případně do nominace zahrnuti desetibojaři se splněným
výkonnostním limitem věkové kategorie U23.
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, 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
 Ručně měřené výkony na dráze nebudou akceptovány
 Výkony s podporou větru mohou být akceptovány.
Podmínkou nominace člena výpravy (závodník, trenér, osoba doprovodu) je podepsaná
,SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SPORTOVNÍ REPREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY V ATLETICE‘.
Schválení nominace závodníků, vedení výpravy a doprovodu proběhne 20.6.2017.

