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Český atletický svaz schvaluje nominační kritéria a výkonnostní požadavky, jejichž splnění je podmínkou pro 

nominaci a účast závodníka na ME v roce 2018. 
 

Regule soutěže EA 

 

Podle regulí EA pro ME, může každá členská federace nominovat a přihlásit: 

- jen závodníky, kteří dovrší v roce soutěže 16 let, tedy pro rok 2018 závodníci ročníku narození 2002 a starší 

-- jen závodníci, kteří dovrší v roce soutěže 18 let (ročníky 2000 a starší), mohou startovat v soutěži ve  

 vrhu koulí a hodu kladivem mužů 

-- jen závodníci, kteří dovrší v roce soutěže 20 let (ročníky 1998 a starší), mohou startovat v závodech naa 

 50km chůze a v maratónu 

a) v každé individuální disciplíně až pět (5) závodníků se splněným entry standardem EA, kdy z nich 

maximálně tři (3) závodníci mohou startovat (s výjimkou ustanovení níže) 

- v každé individuální disciplíně bude pozván úřadující mistr Evropy (pod otevřeným nebem) pro start na ‚divokou 

kartu‘, kdy je na členské federaci, zda závodníka přihlásí; pokud je důsledkem, že má členská federace čtyři 

závodníky v disciplíně, všichni čtyři (4) mohou startovat 

- v disciplíně, kde nemá žádný závodník splněn entry standard EA, jednoho (1) závodníka bez dosaženého entry 

standardu, kdy o přijetí závodníka do startovní listiny rozhoduje technický delegát soutěže při zohlednění počtu 

přihlášených atletů a zajištění sportovní úrovně v dané disciplíně; pořádající federace má možnost přihlásit 

jednoho závodníka v každé disciplíně, pokud nemá žádného atleta s dosaženým entry standardem EA (s 

výjimkou ustanovení níže) 

-- další způsoby přihlášení pro start v individuálních disciplínách 

 Cílem EA je zajištění cílového počtu závodníků v jednotlivých individuálních disciplínách, pro/při zajištění 

 vysoké úrovně soutěží s odpovídajícím počtem startujících; v případě, že cílového počtu závodníků nebude 

 dosaženo na základě entry standardů, zváží EA případné pozvání dalších závodníků následovně: 

• členské federace, které chtějí přihlásit atlety bez dosaženého entry standardu i v disciplínách kde 

mají závodníky s dosaženým entry standardem, uvedou takového závodníka ve finální přihlášce 

• druhý den po uzávěrce přihlášek EA informuje členské federace, jejichž závodníci mohou startovat i 

bez dosaženého entry standardu 



• výběr provede EA prostřednictvím technických delegátů, kdy bude v úvahu brán počet atletů 

v disciplíně a žebříčkové umístění závodníka v roce konání ME 

Specifická úprava pro ME a individuální sprinterské soutěže na dráze (100m, 200m, 400m, 100m/110m překážek 

a 400m překážek): 

• každá disciplína bude vedena tříkolově - kvalifikační kolo (rozběh), semifinále, finále 

• kvalifikační kolo (rozběh) absolvují všichni závodníci přihlášení členskými federacemi s výjimkou dvanácti 

(12) nejvýše postavených závodníků (v sezónním žebříčku 2018 do termínu finálních přihlášek a 

maximálním počtu tří (3) ne členskou federaci) přímo kvalifikovaných do semifinále 

• závodníci, kteří mají být přímo kvalifikovaní do semifinále, budou přihlášení závodníci figurující mezi 

dvanácti (12) nejvýše postavenými v sezónním žebříčku (v takovém případě tedy maximálně dvanáct 

(12), více jen při shodném výkonu, ale možná i méně) 

• proběhnou tři (3) semifinále, kde bude startovat výše zmíněný počet závodníků kvalifikovaných dle 

sezónního žebříčku 2018 a minimálně dvanáct (12) nejlepších závodníků z kvalifikačního kola (rozběhu) 

• zařazení do jednotlivých běhů v semifinále proběhne na základě pravidla IAAF pro první kolo soutěže, 

nasazení do drah dle pravidla IAAF 166.4b 

• první dva závodníci z každého semifinále a další dva závodníci s nejlepšími dosaženými časy se kvalifikují 

do finále 

b) pro štafetové závody na 4x100m a 4x400m jeden (1) tým, kdy bude kvalifikováno pro každý závod 

maximálně šestnáct (16) národních týmů, na základě součtu dvou dosažených časů v kvalifikačním období EA a 

za podmínky, že v závodech kde byly dosaženy, startovaly minimálně dva národní týmy reprezentující nejméně 

dvě členské federace; pořádající federace má právo být zastoupena v každém jednotlivém závodě, pokud má 

záměr startovat a nemá mezi kvalifikovanými svůj tým, počet národních týmů, které se mohou kvalifikovat se 

tak snižuje na patnáct (15) 

-- členské federace, které si přejí start kvalifikovaných štafetových týmů, musí toto ohlásit do 22.7.2018 

 (konec kvalifikačního období pro štafety) a následně štafetové týmy zanést do finální přihlášky 

-- pro každý štafetový tým až šest (6) závodníků, kdy z těchto šesti (6) a všech ostatních přihlášených pro start 

na ME, musí ve specifikovaný čas být čtyři (4) potvrzeni pro start v prvním kole závodu 

c) pro maratónský pohár EA, soutěž národních maratónských týmů mužů a žen, každý jeden tým, čítající 

minimálně tři (3) a maximálně šest (6) běžců 
 

Nominační kritéria ČAS 
 

Nominace závodníků: 

Pro ME 2018 bude P-ČAS nominováno a přihlášeno dle návrhu TR ČAS na základě naplnění regulí EA, 

nominačních kritérií ČAS a dosažení výkonnostních požadavků ČAS: 

a) v individuální disciplíně až pět (5) závodníků - až tři (3) závodníci pro start a až dva (2) náhradníci 

následovně 

-závodník s dosaženým výkonnostním požadavkem „A“ ČAS v kvalifikačním období ČAS 

-- pro maratón a dosažení výkonnostního požadavku „A“ ČAS závodníkem v roce 2017 pak při potvrzení 

výkonnosti v roce 2018, a to výkonem rovným či lepším výkonnostního požadavku „B“ ČAS v maratónu 

nebo výkonnostního požadavku „A“ ČAS poloviční distanci (*). 

V případě, že výkonnostní požadavek „A“ ČAS splní více závodníků než tři (3), rozhoduje o konečné 

nominaci absolutní hodnota výkonu dosažená v kvalifikačním období ČAS. V případě rovnosti výkonů 

rozhoduje lepší umístění na M-ČR seniorů v letní sezóně 2018, dále výkon závodníka kategorie U23 a 

mladší, poté další nejlepší výkony dosažené v kvalifikačním období. 

-závodník kategorie U23 a mladší (tj. ročníky narození 1996 a mladší), s dosaženým výkonnostním 

požadavkem „B“ ČAS v kvalifikačním období ČAS, a to v případě, že výkonnostního požadavku „A“ ČAS 



nedosáhnou více než dva (2) závodníci a výkonnostní požadavek „B“ ČAS nepřekoná jiný starší závodník/ci 

(tj. ročníky narození 1995 a starší) lepším výkonem, za následujících podmínek: 

o v případě, že je výkonnostní požadavek „B“ ČAS úrovně rovné entry standardu EA 

o v případě, že je výkonnostní požadavek „B“ ČAS úrovně nižší entry standardu EA, kdy je potvrzení 

startu v soutěžích ME 2018 v kompetenci technických delegátů, kteří v tomto směru budou brát ohled 

na počet přihlášených a zajištění kvality disciplíny. Informaci o akceptování závodníka pro start na ME 

2018 bez splněného entry standardu obdrží členská federace, která takové závodníky přihlásí, 

31.6.2018  

- závodník s překonaným výkonnostním požadavkem „B“ ČAS v kvalifikačním období ČAS, a to v běžeckých 

disciplínách na 5.000m, 10.000m a 3.000m SC (bez rozdílů kategorií a výkonnostní požadavek „A“ ČAS je 

roven entry standardu EA), kdy je potvrzení startu v soutěžích ME 2018 je v kompetenci technických 

delegátů, kteří v tomto směru budou brát ohled na počet přihlášených a zajištění kvality disciplíny. 

Informaci o akceptování závodníka pro start na ME 2018 bez splněného entry standardu obdrží členská 

federace, která takové závodníky přihlásí, 31.6.2018 

b) pro štafetový závod maximálně šest (6) závodníků následovně 

-čtyři (4) závodníci, kteří se podíleli na kvalifikaci dané štafety pro ME / dosažení výkonnostního požadavku 

ČAS, navrženi zodpovědným trenérem za přípravu štafety, s přihlédnutím k absolutní výkonnosti 

v kvalifikačním období ČAS 

-maximálně dva (2) náhradníci, navrženi zodpovědným trenérem za přípravu štafety, s přihlédnutím 

k absolutní výkonnosti v kvalifikačním období ČAS 

-- závodníkům nominovaným pro štafetový závod bude umožněn start v individuální disciplíně při dosažení 

entry standardu EA a dle regulí soutěže, a to na návrh zodpovědného trenéra za přípravu dané štafety a 

při zohlednění vhodnosti takového startu vůči časovému pořadu ME 2018 

c) pro maratónský pohár každý jeden tým, čítající maximálně šest (6) závodníků následovně 

- za předpokladu, že minimálně tři (3) závodníci dosáhnou výkonnostního požadavku „B“ ČAS (bez rozdílů 

kategorií) v kvalifikačním období ČAS, kdy při dosažení potřebného výkonu v roce 2017 potvrdí výkonnost 

v roce 2018 výkonem rovným či lepším výkonnostního požadavku „B“ ČAS na poloviční distanci (*), 

následně dle domácího maratónských žebříčků v rámci kvalifikačního období ČAS, nejméně nejlepší čtyři 

(4) závodníky.  
 

Podmínkou nominace pro start na ME 2018 v individuální disciplíně i ve štafetě, je start závodníka na M-ČR mužů 

a žen v letní sezóně 2018 v minimálně jedné disciplíně. 

V odůvodněných případech, např. vzhledem k plánované dlouhodobé přípravě běžců na vrcholnou akci 

(vysokohorský tréninkový kemp) a ze zdravotních důvodů, může šéftrenér přijmout omluvu z účasti na  MČR. 

 

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;  

pro víceboje bude užito pravidlo IAAF 260.27 (verze 2009), kdy musí být splněna aspoň jedna z následujících 

dvou podmínek:  



1) průměr podpory větru u všech disciplín, kde je měřen, nesmí přesáhnout 2m/s)           

2) v jednotlivé disciplíně nesmí být překročena hranice podpory větru 4m/s 

• výkony v chůzi a maratónu musí být dosaženy při vybraných závodech, na trati s úředním přeměřením, dle 

soutěžních pravidel a podmínek stanovených IAAF/AIMS, jejichž seznam bude uveden na stránkách IAAF 

• výkony v chůzi (20km a 50km) dosažené na oválu budou akceptovány 

• akceptovány budou halové výkony dosažené při halovém M-ČR 2018 a HMS 2018, a to ve všech disciplínách 

v poli a v bězích na 200m a delších (v disciplínách, jež jsou shodné s programem ME 2018)  
 

Výkonnostní požadavky ČAS lze plnit v následujících kvalifikačních obdobích: 

- v kvalifikačním období ČAS pro disciplíny na dráze a v poli od 17.2. 2018 do 29.7. 2018 včetně 

- v kvalifikačním období ČAS pro disciplíny na silnici - maratón od 1.1.2017 do 1.7.2018 

               chůze na 20 a 50km od 1.1.2018 do 1.7.2018 

 

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 30.7.2018. 

 

Výkonnostní požadavky ČAS: 
 

MUŽI 

DISCIPLÍNA 

ŽENY 

výkonnostní  
požadavek  

B ČAS    

výkonnostní  
požadavek  

A ČAS 

Entry standard 
EA 

Entry standard  
EA 

výkonnostní  
požadavek  

A ČAS 

výkonnostní  
požadavek  

B ČAS    

10,35 10,32 10,35 100m 11,50 11,47 11,50 

20,90 20,85 20,90 200m 23,50 23,41 23,50 

46,70 46,38 46,70 400m 53,40 52,82 53,40 

1:47,60 1:47,58 1:47,60 800m 2:02,50 2:02,50 2:02,62 

3:40,28 3:40,00 3:40,00 1500m 4:12,00 4:11,46 4:12,00 

13,85 13,84 13,85 110m/100m př. 13,25 13,25 13,30 

50,70 50,70 50,70 400m př. 57,70 57,70 57,77 

8:41,50 8:37,50 8:37,50 3000m SC 9:55,00 9:55,00 9:59,00 

13:50,58 13:42,00 13:42,00 5000m 15:40,00 15:40,00 15:59,39 

29:13,41 28:55,00 28:55,00 10.000m 33:20,00 33:20,00 33:47,05 

2:20:00/ 
*1:05:20 

2:17:17/ 
*1:04:25 

NES Maratón NES 
2:38:16/ 
*1:13:25 

2:41:00/ 
*1:15:00 

2,23 2,26 2,26 výška 1,90 1,90 1,88 

5,55 5,55 5,55 tyč 4,45 4,45 4,37 

7,94 7,95 7,95 dálka 6,60 6,60 6,54 

16,48 16,60 16,60 trojskok 13,90 13,90 13,71 

19,80 19,90 19,90 koule 16,50 16,64 16,50 

62,34 63,50 63,50 disk 56,00 56,41 56,00 

73,65 74,00 74,00 Kladivo 69,00 69,00 68,07 

79,75 80,00 80,00 Oštěp 59,00 59,00 58,20 

7.820 7.850 7.850 10boj/7boj 5.900 5.900 5.877 

1:25:00 1:24:20 1:25:00 20km RW 1:37:00 1:36:39 1:37:00 

4:08:00 4:05:30 4:08:00 50km RW 
4:50:00 nebo 

1:39:00  
4:50:00 nebo 

1:39:00   
 

 39,50 TOP16 4x100m TOP16 44,50  

 μ 46,90 TOP16 4x400m TOP16 μ 53,70  

 

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. 

 


