
 

                                                           

Spar European Cross Country Championships 2019  

Lisbon / POR, 8 December 

 

26. MISTROVSTVÍ EVROPY V PŘESPOLNÍM BĚHU - SEN/U23/U20 

8.12.2019 

Lisabon / Portugalsko 
 

Český atletický svaz schvaluje nominační kritéria a výkonnostní požadavky, jejichž splnění zaručuje nominaci         

a účast závodníka na ME v přespolním běhu v roce 2019. 
 

Regule soutěže EA 
 

Podle regulí EA pro ME v přespolním běhu může každá členská federace nominovat a přihlásit: 

- závodníka jen pro jeden závod v programu soutěže, který následně může startovat jen v závodu, pro nějž byl 

přihlášen 

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

 -- jen závodníci, kteří dovrší v roce soutěže 16 let a ne starší 19 let (ročníky 2000 až 2003), mohou 

 startovat v závodech vypsaných pro juniorskou (U20) kategorii 

 -- jen závodníci, kteří dovrší v roce soutěže 20 let a ne starší 22 let (ročníky 1997 až 1999), mohou 

 startovat v závodech vypsaných pro kategorii U23 

 -- jen závodníci, kteří dovrší v roce soutěže 20 let (ročníky 2000 a starší), mohou startovat v závodech 

 vypsaných pro seniorskou kategorii 

- v každé disciplíně pro individuální hodnocení až osm (8) závodníků, kdy z nich maximálně šest (6) závodníků 

může startovat 

 -- v každé disciplíně pro týmové hodnocení jedno (1) družstvo 

o týmy jsou pro hodnocení řazeny na základě součtu umístění svých členů v celkovém pořadí 

jednotlivých závodů, kdy se započítávají nejlepší tři (3) závodníci daného týmu v cíli závodů 

jednotlivých věkových kategorií 

o v případě, že cíle nedosáhne výše zmíněný počet členů družstva, nebude v týmovém hodnocení 

klasifikováno 

- pro smíšený štafetový závod jeden tým, čítající maximálně osm (8) závodníků, kdy pro samotný závod v 

daném čase před jeho startem přihlásí čtyři (4) závodníky (2 muže a 2 ženy). 

Přihlášení závodníci dle výše uvedených regulí startují jak pro individuální hodnocení, tak i jako členové 

reprezentačních družstev jednotlivých členských federací. 
 

Program, struktura a bodování při ME v přespolním běhu: 

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



- program se skládá ze sedmi (7) disciplín, tři (3) pro mužské a tři (3) pro ženské věkové kategorie + smíšená 

štafeta pro muže a ženy, které se uskuteční v následujícím pořadí 

    juniorky/ženy U20  ≈4 km 

    junioři/muži U20  ≈6 km 

    ženy U23   ≈6 km 

    muži U23   ≈8 km 

    ženy    ≈8 km 

    muži    ≈10 km 
 

    smíšená štafeta (Mixed Relay) 4 x 1 kolo (≈1.5 km) 

    - řazení jednotlivých úseků smíšených štafet bude následující: 

    v lichých letech   žena - muž - žena - muž 

    v sudých letech   muž - žena - muž - žena 

- jde o soutěž, kdy atleti a atletky, závodí jak pro individuální hodnocení, tak případně také reprezentují 

příslušnou členskou federaci jako tým, kdy v obou případech probíhá hodnocení separátně pro muže i ženy a dle 

kategorií, tedy separátně pro kategorii seniorů, U23 i U20 

- pořadí v týmovém hodnocení proběhne na základě součtu číselné hodnoty pozic v konečném pořadí 

jednotlivých závodů tří (3) nejvýše postavených závodníků příslušného týmu v každé kategorii, kdy se vítězem 

stává tým s nejnižším součtem, atd. 

- družstvo, které nedokončí závod ve výše zmíněném počtu svých členů, nebude hodnoceno v týmové klasifikaci 
    

Nominační kritéria ČAS 
 

Nominace závodníků: 

Pro start na ME v přespolním běhu 2019 bude P-ČAS nominováno dle návrhu TR ČAS na základě splněných regulí 

EA, nominačních kritérií ČAS a s ohledem na vypsané výkonnostní požadavky ČAS:  

- až pět (5) závodníků pro každou individuální disciplínu/kategorii na programu ME na základě výsledků 

mistrovství ČR v přespolním běhu, které se uskuteční 23.11.2019, na délkově shodných tratích s distancemi 

předepsanými pro ME v přespolním běhu pro následující kategorie:   

     muži    ≈10 km 

     ženy   ≈8 km 

     junioři   ≈6 km 

     juniorky  ≈4 km 

 závodníci kategorie U23 pro možnost nominace startují ve výše uvedených závodech mužů a žen  

• pro individuální start v dané věkové kategorii 

- vítěze MČR v závodech mužů, žen, juniorů a juniorek 

- nejlépe umístěné závodníky kategorie U23 v závodech mužů a žen 

- případně další závodníky v bezprostředně následujícím pořadí MČR, za předpokladu dosažení 

některého z vypsaných výkonnostních požadavků ČAS pro jednotlivé věkové kategorie v aktuálním 

roce  

• pro start družstva ve vypsané věkové kategorii 

- za předpokladu dosažení některého z vypsaných výkonnostních požadavků ČAS pro jednotlivé věkové 

kategorie v aktuálním roce, a to v případě u minimálně tří závodníků umístěných na 1.- 5. místě 

v závodech mužů, žen, juniorů a juniorek 

- pro kategorii U23 v případě, že výkonnostní kritérium ČAS bude dosaženo v aktuální sezóně u 

minimálně tří závodníků umístěných mezi nejlepšími pěti v této věkové kategorii v závodech mužů a 

žen. 
 



- až šest (6) závodníků (3 muže a 3 ženy) pro start ve smíšeném štafetovém závodě, při dosažení vypsaného 

výkonnostního požadavku ČAS na 1500 m pro seniorskou kategorii dvěma (2) muži a dvěma (2) ženami 

v aktuálním roce a při deklarovaném zájmu o start v tomto závodě. 
 

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 25.11.2019.   
 

Výkonnostní požadavky ČAS 

MUŽI DISCIPLÍNA ŽENY 

3:40,00 1500m 4:12,00 

13:59,31 5000m 16:10,19 

29:40,03 10000m 34:28,85 

29:37 10km 34:05 

1:04:56 ½ maraton 1:14:22 

8:51,25 3000m SC 10:16,38 

MUŽI U23  ŽENY U23 

3:46,00 1500m 4:27,00 

14:15,00 5000m 16:40,00 

30:15,00 10000m 36:15,00 

9:10,00 3000m SC 10:35,00 

JUNIOŘI  JUNIORKY 

3:50,00 1500m 4:28,00 

8:28,53 3000m 9:52,50 

14:45,00 5000m 17:21,05 

9:15,00 3000m SC 10:48,66 

Výkonnostní požadavky jsou entry standardy či v.p. „B“ ČAS pro akce EA: 

SEN - EP na 10.000m 2018 + ME 2018 pro 1500m; U23 - ME U23 2019; JUN - ME U20 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. 

 
 


