
 

 

NOMINAČNÍ KRITÉRIA 

Mezistátní utkání U16 

Ptuj - Slovinsko 

28. 9. 2019 

Regule soutěže 

Podle regulí soutěže, může každá příslušná federace nominovat a přihlásit: 

- až dva (2) závodníky pro všechny vypsané individuální závody a jeden tým pro každý štafetový 

závod, 

- jen závodníky věkové kategorie U16, kteří v roce soutěže dovrší 15 či 14 let, 

- výjimečně 13let (pro rok 2019 r. n. 2004, 2005 a 2006). 

Nominace závodníků 

Pro start na MU-U16 2019 budou Předsednictvem ČAS nominováni dle návrhu Trenérské rady ČAS na 

základě regulí pro tuto soutěž a nominačních kritérií ČAS: 

- dva (2) závodníci pro start v individuálních disciplínách na programu MU následovně: 

o mistr ČR žactva 2019 v letní sezóně a v disciplínách shodných v programech MČR a MU, 

o další závodníci pro start v individuálních disciplínách na základě výsledků MČR žactva, při 

zohlednění výkonnosti v letní sezóně 2019 a prospěšnosti závodníka pro družstvo, 

o pro závod štafet budou nominováni závodníci na základě výsledků MČR žactva 2019 a 

zohlednění absolutní výkonnosti v letní sezóně 2019. 

Nominační kritéria pro disciplíny, které nejsou na MČR: 

- Žáci: 

o 100m – bude nominován první (1) závodník z disciplíny 60m a 150m na MČR v Kolíně 

o 1000m - bude nominován první (1) závodník z disciplíny 800m a 1500m na MČR v Kolíně 

o 300m př. - bude nominován první (1) a druhý (2) závodník z disciplíny 200m př. na MČR 

v Kolíně. 

- Žákyně: 

o 100m – bude nominována první (1) závodnice z disciplíny 60m a 150m na MČR v Kolíně 

o 600m - bude nominována první (1) a druhá (2) závodnice z disciplíny 800m na MČR v Kolíně 

o 2000m - bude nominována první (1) a druhá (2) závodnice z disciplíny 1500m na MČR 

v Kolíně 

o 300m př. - bude nominována první (1) a druhá (2) závodnice z disciplíny 200m př. na MČR 

v Kolíně. 

 



 

 

Schválení nominace závodníků, vedení výpravy a doprovodu proběhne 23. 9. 2019. 

Upozorňujeme, že nutnou podmínkou pro nominaci je také platný cestovní pas nebo OP! 


