
 

                                                                             

 

                                                    

 

 

 
 

2. EVROPSKÉ HRY 
atletika - 23.-28.6.2019 

Minsk / Bělorusko 
 

Český atletický svaz schvaluje nominační kritéria, na jejichž základě navrhne ČOV nominaci závodníků, jakožto 
členů atletického týmu, pro start na EVROPSKÝCH HRÁCH v roce 2019. 

 

Regule soutěže EOC/EA 
 

Podle regulí EOC/EA pro EH může každý NOV nominovat a přihlásit: 
- jen závodníky, kteří jsou způsobilí reprezentovat danou zemi a naplnili v tomto ohledu požadavky NOV 
- jen závodníky starší 16 let, dovršených v roce pořádání soutěže, pro rok 2019 tedy závodníky ročníků narození 
2003 a starší 
- v každé individuální disciplíně jednoho (1) závodníka  
- pro každý štafetový závod jeden tým, čítající maximálně čtyři (4) závodníky, kdy pro samotný závod v daném 
čase před jeho startem přihlásí sestavu čtyři (4) závodníků, kdy v této sestavě může figurovat v rámci nastavení 
závodu kterýkoliv přihlášený člen daného týmu 
- dále pak šest (6) univerzálních „náhradníků“  

 

Program, struktura, individuální hodnocení a hodnocení/bodování reprezentačních týmů při EH: 
 

Atletika je na EH zastoupena specifickou soutěží/turnajem týmů, reprezentujících své NOV a země, který 
proběhne během šesti (6) dní jako jeden závod - 
den 1 kvalifikace - v rámci které proběhne i hodnocení v jednotlivých disciplínách 
den 2 odpočinkový den 
den 3 čtvrtfinále 
den 4 semifinále  
den 5 odpočinkový den 
den 6 finále  
 

- program každého utkání sestává z devíti (9) disciplín  
muži   sprinty    100 m, 110 m př  

     skoky    výška  
  ženy   sprinty    100 m, 100 m př  
     skoky    dálka  
     hody    oštěp 
  MIX-muži, ženy štafety    4x400 m (2 M + 2 Ž) 
         800-600-400-200 m (2 M + 2 Ž) 



- struktura soutěže je čtyřkolová (jak je uvedeno výše), kdy každý zúčastněný tým absolvuje minimálně dvě 
první fáze, dle své úspěšnosti pak s možností startu až ve všech čtyřech kolech 
 -- každé kolo soutěže je vedeno jako utkání šesti (6) týmů dle jejich nasazení do jednotlivých skupin 

• kvalifikace – týmy jsou do skupin nasazeny dle výsledků ME družstev z roku 2017 
• čtvrtfinále – týmy které nepostoupily z kvalifikace rovnou do semifinále (přímo postupuje 

celkem 6 týmů – vítězné týmy ze čtyř utkání kvalifikace a nejlepší dva druhé týmy při 
zohlednění bodového součtu po osmi disciplínách); týmy budou nasazeny dle dosažených 
bodových zisků po osmi disciplínách (před závěrečnou štafetou) a svých umístění ve 
skupinách z kvalifikačního kola  

• semifinále – startují týmy přímo postoupivší z kvalifikace, dále pak dva vítězné týmy ze tří 
čtvrtfinálových klání; týmy budou nasazeny na základě dosažených bodových zisků po 
osmi disciplínách (před závěrečnou štafetou) a svých umístění ve skupinách v kvalifikačním 
kole a ve čtvrtfinále 

• ve finále startují tři nejlepší týmy z obou semifinále dle konečného pořadí 
-- každé kolo soutěže sestává ze všech výše uvedených disciplín, které tým absolvuje během 
dvouhodinového programu jednotlivých utkání, se specifiky u jednotlivých závodů 

• závody v individuálních sprinterský disciplínách jsou vedeny standardně dle pravidel 
atletiky 

• štafetový závod na 4x400 m MIX je veden dle pravidel atletiky s libovolným nasazením 
jednotlivých úseků  

• v technických disciplínách je závod v rámci utkání veden jako duely, stylem „head to head“ 
(každý s každým), kdy jsou pro první fázi utkání – kvalifikaci (dva pokusy) zástupci 
jednotlivých týmů rozděleni na dvě skupiny dle daného klíče, po které následuje finální 
pokus proti soupeři dle nasazení, které určí kvalifikace na základě získaných bodů 
závodníkem (vítězství v duelu 3 body, stejný výkon obou soutěžících 1 bod, nezdařený 
pokus 0 bodů); ve skoku vysokém nebudou předem dány základní ani postupové výšky, 
závodník před každým pokusem nahlásí svoji výšku rozhodčímu, a to bez vědomí výšky 
svého soupeře, kdy první skáče ten s nižší nahlášenou výškou, jen při stejné výšce skáčou 
v pořadí stanoveném startovní listinou; v dálce a oštěpu je pořadí pro finálové duely dáno 
dle délky nejlepšího pokusu v kvalifikaci, při rovnosti pak pořadí rozhodne případný druhý 
změřený pokus nebo rozhodčí závodu 

• závěrečná disciplína – koedukovaná štafeta na 800-600-400-200 m s daným nasazením 
jednotlivých úseků (M-Ž-M-Ž)  

- hodnocení v jednotlivých individuálních disciplínách a ve štafetách na základě dosažených výsledků 
v jednotlivých utkáních proběhne v den kvalifikace  
- hodnocení / umístění jednotlivých reprezentačních týmů v rámci jednoho utkání probíhá na základě bodových 
zisků za umístění v prvních osmi disciplínách programu (kdy 1. v dané disciplíně získává 12 bodů, 2. pak bodů 
10 atd.; v případě že závodník či štafeta nedosáhne výkonu, je diskvalifikován nebo závod nedokončí, nezískává 
pro svůj tým žádný bod), dle kterých bude stanovena startovní pozice / handicap pro poslední disciplínu, 
smíšenou štafetu (the Hunt) na 800-600-400-200 m, která rozhodne o konečném pořadí soutěžících týmů 
v daném utkání; tým, který nedosáhne výkonu v závěrečné štafetě (je diskvalifikována nebo závod nedokončí), 
je klasifikována v konečném pořadí, a to dle pozice po osmi disciplínách, ale až za týmy, které závěrečný 
štafetový závod dokončí.  
 
 

Nominační kritéria ČAS 
 

Nominace závodníků: 
Pro nominaci na EH 2019 bude/ou P-ČAS navržen/i ČOV na základě návrhu TR ČAS, regulí soutěže týkajících se 
počtu členů týmu, nominačních kritérií ČAS a je/jsou-li zadán/i v akreditačním systému: 
a) v individuální disciplíně v programu soutěže jeden/a (1) atlet/ka + maximálně jeden/a (1) náhradník/ce, 

dle dosahované výkonnosti v roce 2018 a 2019, s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu, spolehlivosti a 
prospěšnosti pro reprezentační tým 

b) ve štafetových závodech v programu soutěže dva (2) atleti a dvě (2) atletky + náhradníci/ce, dle 
dosahované výkonnosti na distancích stejných či blízkých roce 2018 a 2019, s přihlédnutím ke zdravotnímu 
stavu, spolehlivosti a prospěšnosti pro reprezentační tým 
 

Vzhledem k termínu konání EH, až na případné výjimky, nebudou v návrhu nominace figurovat závodníci věkové 
kategorie U20 a U23.  
 

Schválení návrhu nominace závodníků, vedení atletické části výpravy a doprovodu proběhne 19.5.2019.    
 

 


