
 

 

      

 

European 10,000m Cup 2019 

London / GBR, 6 July 

 

EVROPSKÝ POHÁR V BĚHU NA 10.000m 

6.7.2019 

Londýn / Spojené království Velké Británie a Severního Irska 
 

Český atletický svaz schvaluje nominační kritéria a výkonnostní požadavky, na jejichž základě proběhne 

nominace a účast závodníka na EP v běhu na 10.000m v roce 2019. 
 

Regule soutěže EA 

Podle regulí EA pro EP v běhu na 10.000m, může každá členská federace nominovat a přihlásit: 

- jeden tým pro každou vypsanou kategorii seniorů, který sestává z 

 -- až šesti (6) závodníků s dosaženým entry standardem EA, kdy všichni mohou startovat 

 -- v případě, že má členská federace dva (2) závodníky s dosaženým entry standardem, lze tým do počtu 

    tří závodníků doplnit o závodníka bez entry standardu 

- v případě, že členská federace nepřihlásí ke stratu družstvo pro týmové hodnocení, může přihlásit také 

jednotlivce pro individuální start a hodnocení při dosažení entry standardu EA, nebo bez dosaženého entry 

standardu v případě, že se taková federace účastnila posledního ročníku ME reprezentačních týmů 

- jen závodníky, kteří dovrší v roce soutěže 16 let, tedy pro rok 2019 závodníci ročníku narození 2003 a starší 
  

Program, struktura a hodnocení při EP v běhu na 10.000m: 

- koná se každý rok a probíhá během jednoho (1) dne 

- program se skládá z jedné (1) disciplíny pro muže / ženy 

  muži      10.000m 

  ženy      10.000m 

- jde o jeden závod, kdy atleti a atletky, závodí jak pro individuální hodnocení, tak případně také reprezentující 

příslušnou členskou federaci jako tým, kdy probíhá hodnocení separátně pro muže i ženy 

- vzhledem k počtu přihlášených závodníků pro jednotlivé závody může být závod veden ve dvou (2) či více 

bězích, kdy o rozdělení startovního pole rozhoduje technický delegát soutěže 

- pořadí v týmovém hodnocení proběhne na základě součtu dosažených výkonů prvních tří členů jednotlivých 

týmů, kdy vítězem bude vyhlášen tým s nejnižším součtem časů, atd. 

- tým, jehož minimálně tři (3) členové nedokončí závod, nebude klasifikován v týmovém hodnocení 
 

 
 



Nominační kritéria ČAS 
 

Nominace závodníků: 
 

Pro start na EP v běhu na 10.000m 2019 bude P-ČAS nominován dle návrhu TR ČAS na základě regulí EA pro 

tuto soutěž a nominačního kritéria ČAS: 

- pro individuální start závodník s projeveným zájmem o start a s výkonem lepším či rovným výkonnostního 

požadavku ČAS/entry standardu EA, dosaženým v roce 2019, případně s přihlédnutím k výkonům dosaženým 

v sezóně 2018 a deklarované připravenosti 

- pro start družstva závodníci s projeveným zájmem o start a za předpokladu, že výkonnostní požadavek ČAS/ 

entry standard EA budou mít dosažen minimálně dva (2) závodníci, pro případné přihlášení třetího závodníka 

bez entry standardu, potřebného pro týmové hodnocení 
 

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, při silničních závodech na trati s certifikací IAAF/ČAS  
 

Podmínkou nominace člena výpravy (závodník, trenér, osoba doprovodu) je podepsaná  

,SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SPORTOVNÍ REPREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY V ATLETICE‘. 
 

Schválení nominace závodníků a doprovodu proběhne 13.6.2019. 
 

Výkonnostní požadavky EA/ČAS: 
MUŽI 

DISCIPLÍNA 
ŽENY 

Entry standard EA – V.P. ČAS Entry standard EA 
13:59,31 5.000 m 16:10,19 
29:40,03 10.000 m 34:28,85 

29:37 10 km 34:05 
entry standardy EA pro rok 2019  
 

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. 
 

 


