
 

           
 
 

 
 

30. LETNÍ SVĚTOVÁ UNIVERZIÁDA 
3.-14.7. 2019 (atletika 8.-13.7. 2019) 

Neapol / Itálie 
 

Česká asociace univerzitního sportu a Český atletický svaz schvalují nominační kritéria a výkonnostní 

požadavky, na jejichž základě proběhne nominace a účast závodníka pro LSU v roce 2019. 
 

Regule soutěže EA 

 

Podle regulí FISU pro LSU může každá členská země nominovat a přihlásit: 

- závodníky s omezením věku na 18 – 25 lety, dovršenými v roce pořádání soutěže, pro rok 2019 tedy 

závodníky ročníků narození 2001 až 1994, se statutem "student VŠ a VOŠ" (držitel platného studijního 

průkazu akreditované VŠ a VOŠ) 

- v každé individuální disciplíně: 

-- na stadionu až pět (5) závodníků se splněným entry standardem FISU, z nichž maximálně dva (2) 

mohou startovat, nebo jednoho závodníka bez dosaženého entry standardu 

-- na silnici až tři (3) závodníky s dosaženým entry standardem, nebo jednoho závodníka bez dosaženého 

entry standardu 

- pro týmové soutěže: 

-- jestliže přihlásí štafetu a zároveň závodníky pro individuální start v disciplínách blízkých (100/200 m u 

4x100 m; 400 m u 4x400 m), tito závodníci musí být součástí přihlášené štafety. Pro příklad – jedna 

štafeta čítá čtyři (4) členy, když dva (2) z nich budou soutěžit v individuálním závodě, jen dva (2) další 

budou akceptováni pro start ve štafetě.  

-- pro silniční týmový závod v 1/2maratónu a na 20km chůze, jen v případě startu tří (3) závodníků (v 

případě, že cíle nedosáhnou všichni tři (3) závodníci, nebude tým klasifikován v týmovém hodnocení) 
 

Nominační kritéria ČAUS/ČAS 
 

Obecná ustanovení: 

o Pro účast na LSU 2019 bude přiděleno ze strany ČAUS zástupcům atletiky až dvacet (20) míst pro závodníky, 

pět (5) trenérských míst a jedno (1) místo pro lékaře/fyzioterapeuta/maséra. 

o Pro účast na LSU 2019 vzhledem k termínové kolizi s ME U23 a ME vícebojařských týmů mohou v návrhu 

nominace ČAS pro ČAUS figurovat jen závodníci ve věku 23 – 25 let, tedy ročníků narození 1996, 1995 a 

1994 a dále závodníci, jež nebudou figurovat v nominaci pro ME vícebojařských týmů. 



o Při splnění výkonnostních požadavků ČAUS/ČAS více závodníky, než je přidělený počet míst, tak i jejich 

překonání nezaručuje nominaci a účast na LSU 2019. 

Vzhledem k termínu odeslání přihlášky startujících bude 3.5.2019 předán ČAUS 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 ČAUS na LSU.  

Nominace závodníků: 

o Pro start na LSU 2019 budou P-ČAS schváleni v návrhu nominace pro ČAUS dle návrhu předsedy komise 

atletiky ČAUS a TR ČAS na základě splněných regulí FISU pro tuto soutěž, nominačních kritérií ČAUS/ČAS a 

přednostně při dosažení výkonnostních požadavků ČAUS/ČAS: 

a) do celkového přiděleného počtu míst v individuální disciplíně maximálně dva (2) závodníci 

následovně: 

-závodníci s dosaženým výkonnostním požadavkem A ČAUS/ČAS v kvalifikačním období ČAUS/ČAS; 

-závodníci s dosaženým výkonnostním požadavkem A ČAUS/ČAS v roce 2018 a výkonností potvrzenou 

výkonem lepším či rovným výkonnostního požadavku B ČAUS/ČAS v kvalifikačním období ČAUS/ČAS; 

-závodníci, kteří dosáhnou výkon blízký výkonnostnímu požadavku A ČAUS/ČAS v kvalifikačním období 

ČAUS/ČAS, podle žebříčku sestaveného na základě bodového ohodnocení dosaženého výkonu 

v kvalifikačním období dle IAAF bodovacích tabulek 

V případě, že výkonnostní požadavek A ČAUS/ČAS v jedné disciplíně splní více závodníků než dva (2), o 

návrhu pro finální nominaci závodníků rozhoduje absolutní hodnota výkonu dosažená v kvalifikačním období 

ČAUS/ČAS, v případě rovnosti výkonů rozhodují další výkony dosažené v kvalifikačním období.  

V případě, že výkonnostní požadavky ČAUS/ČAS splní více závodníků, než je přidělený počet míst, rozhoduje 

o zanesení závodníka do návrhu nominace ČAS pro ČAUS bodového ohodnocení dosaženého výkonu 

v kvalifikačním období ČAUS/ČAS dle IAAF bodovacích tabulek. 

b) pro štafetové závody na dráze a týmové závody na silnici závodníky jen za předpokladu splnění 

nominačních kritérií ČAUS/ČAS pro individuální disciplíny jejich případných členů 
 

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.  

• Výkony v silničních disciplínách (v 1/2maratónu a v chůzi) musí být dosaženy při závodech na trati či 

okruhu s certifikací IAAF a řízených v souladu s pravidly IAAF 

• Budou akceptovány halové výkony, dosažené jen při, halovém M-ČR a HME, a to ve všech disciplínách 

v poli a v bězích na 200 m a delších (v disciplínách shodných s rozsahem závodění a programem LSU) 
 

Výkonnostní požadavky lze plnit v kvalifikačním období ČAS, a to od 16.2.2019 do 2.6.2019. 

Schválení návrhu nominace závodníků a doprovodu ze strany ČAS proběhne 3.6.2019.  
 

 
 
 
 



 
 
Výkonnostní požadavky ČAUS/ČAS: 

MUŽI 
DISCIPLÍNA 

ŽENY 
V.P. B 

"ČAUS/ČAS" 
V.P. A 

"ČAUS/ČAS" 
entry FISU 

2019 
entry FISU 

2019 
V.P. A 

"ČAUS/ČAS" 
V.P. B 

"ČAUS/ČAS" 
10,44 10,35 10,60 100 m 12,00 11,50 11,63 
21,06 20,90 21,85 200 m 25,10 23,50 23,70 
46,84 46,70 49,00 400 m 56,00 53,40 53,90 

1:48,31 1:47,60 1:51,00 800 m 2:10,00 2:02,62 2:06,17 
3:43,28 3:40,28 3:50,00 1500 m 4:31,00 4:12,00 4:20,96 
14:06,82 13:50,58 14:45,00 5000 m 17:30,00 15:59,39 16:29,19 
30:15,00 29:13,41 29:45,00 10.000 m 34:45,00 33:47,05 36:15,00 

 1:05:20  1:08:15 1/2 Maratón 1:21:00 1:15:00  
14,18 13,85 14,00 110 m/100 m př 13,45 13,30 13,59 
51,69 50,70 53,00 400 m př 63,50 57,77 59,18 

8:54,69 8:41,50 9:00,00 3000 m SC 11:00,00 9:59,00 10:23,45 
2,16 2,23 2,15 Výška 1,70 1,88 1,84 
5,35 5,55 5,15 Tyč 3,55 4,37 4,23 
7,71 7,94 7,30 Dálka 5,95 6,54 6,30 
15,97 16,48 15,00 Trojskok 12,80 13,71 13,27 
18,36 19,80 16,50 Koule 13,50 16,50 15,29 
57,67 62,34 55,00 Disk 48,00 56,00 52,71 
69,03 73,65 60,00 Kladivo 59,00 68,07 64,51 
75,60 79,75 72,00 Oštěp 48,00 58,20 53,67 
7.499 7.820 X 10 boj / 7boj X 5.877 5.680 

1:27:14 1:25:00 1:26:30 20 km RW 1:43:00 1:37:00 1:39:58 
dle účastníků X 4x100 m X dle účastníků 
dle účastníků X 4x400 m X dle účastníků 

 


