
                                              

                                                   
 
 

XXXII. LETNÍ OLYMPIJSKÉ HRY – 31.7.-9.8.2020 – Tokio (Japonsko) 
The XXXII Olympic Games – Tokyo (JAP) 

 
Český olympijský výbor (ČOV) a Český atletický svaz (ČAS) přijaly společné podmínky, 
výkonnostní požadavky a nominační kritéria pro nominaci českých atletů na OH 2020 v Tokiu, které 
vycházejí ze specifického systému zásad kvalifikace vydaných IOC/WA (IAAF).     
 

KVALIFIKAČNÍ SYSTÉM IOC/WA (IAAF) PRO OH 2020 
 

A. disciplíny (48) a počty přihlášených pro jednotlivé disciplíny 

 
mužské disciplíny (24)    ženské disciplíny (23)    smíšené disciplíny (1)  
disciplíny na dráze 

100 m (56)    100 m (56)     4 x 400 m mix (16) 
200 m (56)     200 m (56) 
400 m (48)     400 m (48)  
800 m (48)    800 m (48)  
1500 m (45)     1500 m (45) 
5000 m (42)     5000 m (42) 
10,000 m (27)    10,000 m (27)   
110 m překážek (40)   100 m překážek (40)  
400 m překážek (40)    400 m překážek (40) 
3000 m překážek (45)   3000 m překážek (45)  
4 x 100 m (16)    4 x 100 m (16) 
4 x 400 m (16)    4 x 400 m (16)  
disciplíny v poli 
skok vysoký (32)    skok vysoký (32) 
skok o tyči (32)   skok o tyči (32)  
skok daleký (32)   skok daleký (32)  
trojskok (32)    trojskok (32)  
vrh koulí (32)    vrh koulí (32)  
hod diskem (32)   hod diskem (32)  
hod kladivem (32)   hod kladivem (32)  
hod oštěpem (32)   hod oštěpem (32)  
víceboje 
desetiboj (24)     sedmiboj (24) 
disciplíny na silnici 
20km chůze (60)   20km chůze (60)  
50km chůze (60)  
maratón (80)    maratón (80)  



B. Kvóta sportovců pro dané sportovní odvětví 
 

1. Celková kvóta pro atletiku:  
 Kvalifikační místa Univerzální místa 

(nekvalifikovaní 
závodníci) 

Celkem 

muži/ženy Celková kvóta sportovců - 1900 
 

2. Specifická kvóta pro jednotlivé disciplíny a NOV:  
 Specifická kvóta pro jednotlivé disciplíny 
individuální disciplíny maximálně tři (3) sportovci  
štafetové disciplíny maximálně jeden (1) štafetový tým 

 
Individuální disciplíny 
- NOV mohou přihlásit v každé individuální disciplíně v atletickém programu OH až tři (3) 
kvalifikované sportovce. Kromě toho NOV, které splňují maximální kvótu pro individuální 
disciplíny, mohou nominovat maximálně jednoho (1) záložního nebo P náhradního  
kvalifikovaného sportovce pro stejnou disciplínu. 
Štafetové disciplíny 
- pro každý štafetový závod na 4x100 m, 4x400 m mohou NOV přihlásit jeden (1) tým. 
V každém štafetovém týmu může být přihlášeno celkem pět (5) sportovců, včetně závodníků 
absolvujících individuální starty (pokud NOV přihlásil štafetový tým a jednotlivce pro start 
v korespondující individuální soutěži (100 m a 400 m), přihlášení jednotlivci tak musí být 
zahrnuti do celkem pěti (5) sportovců přihlášených do jednotlivých štafetových týmů), kromě 
těchto sportovců mohou NOV nominovat maximálně jednoho (1) P náhradníka pro každý 
štafetový tým. 
- pro smíšenou štafetu 4x400 m (mixed) mohou NOV přihlásit jeden (1) tým. Ve štafetovém 
týmu mohou být přihlášeni celkem čtyři (4) sportovci, dva (2) muži a dvě (2) ženy, kromě 
těchto sportovců mohou NOV nominovat maximálně dva (2) P náhradníky pro tým, a to 
jednoho (1) muže a jednu (1) ženu. 
Typy přidělení kvótovaných míst 
- kvótované místo je přiděleno na jméno sportovce a danou individuální disciplínu. Pokud však 
NOV má více než tři (3) kvalifikované sportovce v individuální disciplíně, může NOV 
rozhodnout, který z těchto sportovců obdrží toto místo. 
- pro štafetové disciplíny je kvótované místo přiděleno NOV. 

 

C. Způsobilost sportovců 
 

- všichni sportovci se musí řídit a být v souladu s ustanoveními aktuálně platné Olympijské 
charty, včetně pravidla 41 (státní příslušnost soutěžících) a pravidla 43 (Světový anti-dopingový 
kodex a Kodex olympijského hnutí o prevenci manipulace se soutěžemi); Olympijských her se 
mohou zúčastnit jen závodníci dodržující Olympijskou chartu 
  

- věkové požadavky: 
• závodníci seniorské kategorie (ročníky narození 2000 a starší) mohou startovat ve všech 

disciplínách 
• závodníci kategorie U20 - 19 a 18 let dovršených v roce pořádání soutěže, pro rok 2020 

tedy závodníci ročníků narození 2001 a 2002, mohou startovat ve všech disciplínách 
mimo maratónů a chůze na 50 km 

• závodníci kategorie U18 - 17 a 16 let dovršených v roce pořádání soutěže, pro rok 2019 
tedy závodníci ročníků narození 2003 a 2004, mohou startovat ve všech disciplínách 
mimo vrhačských disciplín, vícebojů, běhů na 10.000 m, maratónů a chůze 

• závodníci mladší 16 let (ročníky narození 2005 a mladší) pro start na OH nemohou být 
přihlášeni 

 
 
 
 
 
 



D. Kvalifikační procedura 
 

kvalifikační místa 
 

kvalifikace pro individuální disciplíny 
Počet 
individuálních 
kvótovaných 
míst 

Kvalifikace pro jednotlivé individuální disciplíny 

 

1900* 
sportovců 

 

Proces kvalifikace: 
Sportovec se může kvalifikovat jedním ze dvou způsobů: 
• dosažením entry standardu v příslušném kvalifikačním období 
• kvalifikuje se na základě jeho pozice WA (IAAF) světovém žebříčku podle 
příslušných pravidel pro hodnocení jednotlivých disciplín 
 

V obou případech musí být dodržena maximální kvóta pro NOV a disciplínu a 
počet přihlášek na disciplínu (v části A) nesmí být překročen. 
 

Kvalifikace pro jednotlivé disciplíny: 
Všeobecné 
• Všechny výkony musí být dosaženy během soutěží organizovaných nebo 
schválených WA (IAAF) během kvalifikačního období, jak je uvedeno v oddíle H. 
Dále na soutěžích konaných v kvalifikačním období, pořádaných kontinentálními 
asociacemi nebo národními federacemi v souladu s pravidly WA (IAAF) 
(https://www.iaaf.org/about-iaaf/documents/rules-regulations). 
• Pro maratóny a chůzi WA (IAAF) zveřejní na svých webových stránkách 
seznam závodů a soutěží, které splňují požadavky níže. 
 

Maratóny 
• Výkony pro kvalifikační účely lze dosáhnout pouze na trati či okruhu měřeném 
měřičem WA (IAAF) / AIMS stupně „A“ nebo „B“ pro mezinárodní silniční závody 
s 
osvědčením o měření ne starším 5ti let před datem konání závodu. 
• Pro dosažení entry standardu nesmí překročit celkové klesání mezi startem a 
cílem 1:1000, tj. 1 m na km. 
• Pro WA (IAAF) světový žebříček v případě výkonů dosažených na trati či 
okruhu s klesáním, které přesáhne 1: 1000, bude bodová hodnota upravena ve 
výsledkovém skóre v závislosti na míře klesání. 
• Prvních 10 běžců v maratonu mužů a maratonu žen při IAAF MS v Doha 2019, 
pět nejlepších běžců při WA (IAAF) Gold Label maratónech a 10 nejlepších 
běžců u vybraných maratónů (Marathon Major Series - Tokio, Boston, Londýn, 
Berlín, Chicago and New York), které se konaly v průběhu kvalifikačního období 
bude také považováno za dosažení entry standardu. 
 

Chůze 
• Výkony pro kvalifikační účely lze dosáhnout pouze na trati či okruhu měřeném 
měřičem WA (IAAF) / AIMS stupně „A“ nebo „B“ pro mezinárodní silniční závody 
s osvědčením o měření ne starším 5ti let před datem konání závodu. 
• Při závodu musí být a rozhodovat nejméně 3 mezinárodní nebo kontinentální 
rozhodčí chůze. 
• Pro mezinárodní soutěže definované dle pravidla WA (IAAF) 1.1 (i), nebo na 
národní soutěže, musí příslušné členské federace podat konkrétní žádost na 
(WA) IAAF (přihláška dostupná od IAAF) před konáním závodu. 
Žádosti podané pro kvalifikaci na IAAF mistrovství světa v Doha 2019 nemusí 
být předloženy znovu. 
 

Zvláštní podmínky platnosti dosažených výkonů: 
• Výkony dosažené ve smíšených soutěžích na dráze nebudou akceptovány. 
Výjimečně, v souladu s pravidlem WA (IAAF) 147, výkony 
dosažené v disciplínách 5.000 a 10.000 m, mohou být za daných okolností 
akceptovány, kde nestratovalo dostatečné množství sportovců jednoho nebo 
obou pohlaví a bylo tak zdůvodněno a ospravedlněno neprovedění 
samostatných závodů, ale nebyla poskytovány žádné pomoc ani asistence 
sportovcem jednoho pohlaví pro sportovce druhého pohlaví. 
• Výkony dosažené s vyšší podporou větru nebo pro které není k dispozici údaj 
o síle větru nebudou přijaty pro kvalifikaci na základě dosaženého entry 
standardu (ale budou platné pro WA (IAAF) světové žebříčky s příslušnými 
bodovými úpravami). 



• Ruční časy na 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 110 m / 100 m překážek, 400 m 
překážek a u štafet na 4x100m nebudou akceptovány. 
• Akceptovatelné budou všechny halové výkony na dráze pro disciplíny 200 
metrů a delší. 

• Pro disciplíny na dráze 200 m a delší (včetně vícebojů), nebudou 
akceptovatelné výkony dosažené na nadrozměrných oválech (větších než 
200 m). 

• Pro chůzi budou akceptovatelné výkony dosažené při závodech na dráze 
(20.000 nebo 50.000 m), za užití pravidla pokutové zóny (pit lane). 
• Pro víceboje musí být splněna alespoň jedna z těchto podmínek: 
- rychlost větru v žádné jednotlivé disciplíně nesmí překročit +4 m/s 
- průměrná rychlost větru (na základě algebraického průměru), u všech 
disciplin, kde je a má být měřena, nesmí překročit +2 m/s. 
 
 

Entry standardy: 
• Budou stanoveny pro všechny individuální disciplíny. 
 

Kvalifikační období: 
• pro maratón a 50 km chůze - od 1.1. 2019 do 31.5. 2020 
• pro 10.000 m, 20 km chůze a víceboje - od 1.1. 2019 do 29.6. 2020 
• pro všechny ostatní disciplíny - od 1.5. 2019 do 29.6. 2020 
 

S ohledem na WA (IAAF) světový žebříček je třeba poznamenat, že bez ohledu 
na datum konání soutěže, se budou počítat výkony dosažené na posledním 
kontinentálním mistrovství (pokud takový výkon bude mezi nejlepšími výkony 
potřebnými pro celkové skóre sportovce v dané disciplíně). 
Výkony dosažené na kontinentálním mistrovství se počítají do rakningu bez 
ohledu na datum jejich konání.  

*zahrnuje členy štafetových týmů a univerzální místa 
 

kvalifikace pro štafetové disciplíny 
Počet 
týmových 
kvótovaných 
míst 

Kvalifikace pro jednotlivé štafetové disciplíny 

 

80 štafetových 
týmů 

 

Proces kvalifikace: 
Pro každý štafetový závod se kvalifikuje maximálně 16 štafetových týmů 
 

IAAF mistrovství světa 2019 
Prvních osm (8) umístěných NOV na IAAF mistrovství světa v Doha 2019 
se automaticky kvalifikuje pro štafetové disciplíny na OH 2020. 
 

WA(IAAF) světový žebříček (k 29.6.2020) 
Zbývajících osm (8) týmů bude vybráno podle WA (IAAF) světového žebříčku 
sestaveného k 29.6. 2020 (odkaz bude přidán v dubnu 2020).  
Aby byly výsledky platné pro kvalifikační účely, musí se závodu, v němž je 
výkonu štafety dosaženo, účastnit minimálně dva různé mezinárodní týmy, 
které zastupují alespoň dvě členské federace WA (IAAF). 
 

WA (IAAF) bude informovat NOV každého z těchto národních týmů o jejich 
způsobilosti soutěžit na OH 2020 ve štafetových závodech. 
 

Kvalifikační období: 
• 1. ledna 2019 až 29. června 2020 

 

univerzální místa (nekvalifikovaní závodníci) 
 

a. NOV bez kvalifikovaného mužského či ženského sportovce v individuální disciplíně nebo 
kvalifikovaného štafetového týmu, budou moci přihlásit svého nejlepšího mužského atleta nebo 
svou nejlepší ženskou atletku pro jednu individuální disciplínu, s výjimkou vícebojů a běhu na 
10.000 m a 3.000 m překážek. 
b. Toto platí stejně pro přihlášení nekvalifikované ženské sportovkyně za daný NOV s 
kvalifikovanými mužskými sportovci a naopak. 
c. Přijetí přihlášky nekvalifikovaných sportovců pro disciplíny v poli a pro silniční závody bude 
na uvážení technických delegátů WA (IAAF), a to na základě sportovní úrovně sportovce a 
počtu kvalifikovaných sportovců v příslušné disciplíně. S cílem umožnit technickým delegátům 
WA (IAAF) posouzení úrovně těchto sportovců, bude WA (IAAF) zaslán zvláštní formulář pro 
takové žádosti, kde bude uvedena disciplína, ve které je požadována přihláška a v němž musí 
být prokázána sportovní úroveň a účast jmenovaného sportovce na mezinárodní soutěži. WA 



(IAAF) v případě schválení možnosti přihlášení takového sportovce(ů) následně písemně 
potvrdí NOV a kopii zašle na středisko sportovních přihlášek pro OH Tokio 2020. 
d. Přihlášky všech nekvalifikovaných sportovců musí NOV předložit WA (IAAF) nejpozději do 
22.6. 2020. Pro maratóny a 50 km chůze musí být přihláška pro nekvalifikované sportovce 
nutně zaslána NOV na WA(IAAF) nejpozději do 24.5. 2020. 
 

E. Postup potvrzovaní pro naplnění kvótovaných míst 
 

Po skončení kvalifikačního období WA (IAAF) potvrdí počet sportovců s dosaženým entry 
standardem plus počet schválených nekvalifikovaných sportovců, následně pak určí sportovce 
kvalifikované na základě jejich pozice v WA (IAAF) světovém žebříčku. WA (IAAF) světový žebříček 
pro každou disciplínu bude zveřejněn na webových stránkách WA (IAAF) dne 1.7. 2020. NOV 
následně přihlásí všechny soutěžící pro OH Tokio 2020 do termínu uzávěrky přihlášek 6.7. 2020. 
 

F. Realokace nevyužitých kvótovaných míst 
 

realokace nevyužitých kvalifikačních míst 
 

Pokud je přidělené individuální kvótované místo odmítnuto NOV, bude takové kvótované místo 
přiděleno dalšímu nejlépe hodnocenému sportovci ve stejné disciplíně dle pořadí ve WA (IAAF) 
světovém žebříčku ze dne 1. července 2020, který respektuje maximální kvótu sportovců pro NOV 
na disciplínu. 
Pokud přidělené kvótované místo pro štafetový tým nepotvrdí NOV do potřebného termínu nebo je 
NOV takové místo odmítnuto, bude takové místo přiděleno NOV se štafetovým týmem, který 
dosáhl další nejrychlejší čas ve stejné disciplíně v souladu s kritérii WA (IAAF) pro kvalifikaci 
štafetových týmů. 
 

realokace univerzálních míst 
 

Univerzální místa nebudou realokována 
 

G.  Obecné zásady týkající se využití záložních sportovců a P náhradníků 
 

záložní sportovci 
 

Záložní sportovci jsou soutěžící sportovci, kteří mají akreditaci Aa a kteří jsou přihlášeni jejich NOV 
pro konkrétní disciplínu, v níž se kvalifikovali. 
 

Jako záložní sportovci mohou být vybráni, aby nahradili jiného přihlášeného sportovce v jiné 
disciplíně až do času stanoveného pro konečné potvrzení startů v jednotlivých disciplínách: 
• byli nominováni jako záložní sportovci pro danou disciplínu v době uzávěrky přihlášek pro OH 
• dosáhli entry standardu nebo se kvalifikovali na základě své pozice v IWA (AAF) světovém 
žebříčku 
• je dodržena kvóta NOV pro disciplínu 
 

Záložní sportovci musí dodržovat stejná pravidla způsobilosti jako soutěžící sportovci, jak je 
popsáno výše odstavec C. Způsobilost sportovců. 
 

P náhradní sportovci 
 

P náhradní sportovci jsou nesoutěžící sportovci a nejsou zahrnuti do kvóty sportovců, jak je 
popsáno v odstavci B. Kvóta pro sportovce. 
 

Pokud NOV přihlásil tři (3) sportovce v jedné disciplíně, má právo nominovat jednoho (1) P 
náhradníka ve stejné disciplíně: 
• byli nominováni jako náhradníci v daných disciplínách v době uzávěrky přihlášek pro OH 
• dosáhli entry standardu nebo se kvalifikoval na základě pozice v WA(IAAF) světovém žebříčku 
 

P náhradní sportovci musí splňovat stejná pravidla způsobilosti jako soutěžící sportovci, jak je 
popsáno výše odstavec C. Způsobilost sportovců. 
 

Podrobnější informace o nárocích a kvótách naleznete v ‘Akreditace na olympijských hrách - 
příručka uživatele. P náhradní sportovci se mohou stát soutěžícími sportovci pouze podle 
uvedených podmínek v zásadách, MOV / Tokio 2020 pozdní výměna sportovce‘. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

H. Kvalifikační období – časová osa 
 
 

Datum Událost 
1. ledna 2019 Začátek kvalifikačního období pro 10.000 m, maratóny, chůzi, 

víceboje a štafety 
březen 2019 WA(IAAF) potvrdí entry standardy pro všechny disciplíny a 

distribuuje je na všechny NOC a národní atletické federace 
1. května 2019  Začátek kvalifikačního období pro všechny další disciplíny 
24. května 2020  Konečný termín pro NOV bez kvalifikovaných sportovců a zaslání 

formuláře pro přihlášení nekvalifikovaných sportovců (jen pro 
maratóny a 50 km chůze) 

31. května 2020  Konec kvalifikačního období pro maratóny a 50 km chůze  
3. června 2020  WA(IAAF) (jen pro maratóny a 50 km chůze) 

- potvrdí seznam schválených nekvalifikovaných sportovců 
- potvrdí seznam sportovců kvalifikovaných na základě dosaženého 
entry standardu 
- publikuje WA(IAAF) světový žebříček a kvalifikované sportovce 

22. června 2020  Konečný termín pro NOV bez kvalifikovaných sportovců a zaslání 
formuláře pro přihlášení nekvalifikovaných sportovců 

29. června 2020  Konec kvalifikačního období 
1. července 2020  WA(IAAF): 

- potvrdí seznam schválených nekvalifikovaných sportovců 
- potvrdí seznam sportovců kvalifikovaných na základě dosaženého 
entry standardu 
- publikuje IAAF světový žebříček a kvalifikované sportovce  
- publikuje seznam kvalifikovaných štafetových týmů 

2.-5. července 2020  WA(IAAF) realokuje všechna nevyužitá kvótovaná místa 
6. července 2020  Tokio 2020 - uzávěrka sportovních přihlášek 
24. července - 9. srpna 2020  
atletika 31.7. – 9.8. 2020 

Olympic Games Tokyo 2020 

 
 

I.  entry standardy 

 
 

MUŽI MUŽI 
DISCIPLÍNA 

ŽENY ŽENY 
VP ČAS Entry standard IAAF Entry standard IAAF VP ČAS 
10,28 10,05 100 m 11,15 11,44 
20,80 20,24 200 m 22,80 23,35 
46,40 44,90 400 m 51,35 52,65 

1:47,30 1:45,20 800 m 1:59,50 2:02,50 
3:39,50 3:35,00 1.500 m 4:04,20 4:11,00 

13:44,00 13:13,50 5.000 m 15:10,00 15:50,00 
28:50,00 27:28,00 10.000 m 31:25,00 33:20,00 

2:17:00/1:04:47* 2:11:30 MARATÓN 2:29:30 2:38,00/1:14,32* 
13,90 13,32 110 m PŘ/100 m PŘ 12,84 13,30 
50,70 48,90 400 m PŘ 55,40 57,95 

8:45,00 8:22,00 3000 m SC 9:30,00 9:55,00 
2,24 2,33 skok vysoký 1,96 1,90 
5,60 5,80 skok o tyči 4,70 4,45 
7,95 8,22 skok daleký 6,82 6,60 

16,60 17,14 trojskok 14,32 13,90 
20,00 21,10 vrh koulí 18,50 17,00 
63,50 66,00 hod diskem 63,50 56,00 
74,45 77,50 hod kladivem 72,50 69,00 
80,50 85,00 hod oštěpem 64,00 59,00 
7,850 8.350 desetiboj/sedmiboj 6.420 5,850 

1:26:00 1:21:00 20 km chůze 1:31:00 1:38:00 
4:10:00 3:50:00 50 km chůze   

 1.-8. z IAAF MS 2019 
+ 8 týmů dle výkonů 

dosažených 
v kvalifikačním období 

4x100 m 1.-8. z IAAF MS 2019 + 
8 týmů dle výkonů 

dosažených 
v kvalifikačním období 

 
 4x400 m   
 4x400 m MIX 

(2muži+2ženy) 
 

*VP ČAS pro ½ maraton pro OH 2020 



 
 
*limit B ČAS pro ½ maraton pro ME 2016 
 
 

NOMINAČNÍ ZÁSADY A KRITÉRIA ČOV/ČAS 

 
ČOV a ČAS přijaly společné nominační zásady a kritéria, jejichž splnění podmiňuje účast 

sportovce na OH 2020. O konečné nominaci rozhoduje Plénum ČOV dne 29.6.2020. V souladu 

s pověřením Pléna ČOV je předseda ČOV oprávněn k zařazení reprezentanta nebo člena 

doprovodu do Českého olympijského týmu pro OH 2020 po zasedání Pléna ČOV. Návrh na 

dodatečné zařazení předkládá příslušný sportovní svaz v odůvodněných případech, například na 

základě podání mimořádného výkonu reprezentanta, úpravy kritérií MOV nebo MF (např. změny 

ve jmenovitých nominacích), realokace získaných míst pro OH 2020, zdravotních a jiných 

závažných problémů reprezentanta nebo člena doprovodu, a to za předpokladu splnění 

podmínek stanovených ČOV, MOV a TOCOG 2020. 
 

- ČAS předá ČOV předběžný návrh nominace na OH v Tokiu dne 19.6.2020 do 15:00 hodin, 

s uvedením seznamu závodníků a členů doprovodu. Do návrhu nominace může být zařazen 

pouze závodník, který splňuje stanovená kvalifikační kritéria (včetně výkonnostních / dosažen 

entry standard) MOV/IAAF a ČOV/ČAS. Navíc bude předán seznam závodníků, u nichž bude 

reálný předpoklad pro naplnění kritérií MOV/IAAF a ČOV/ČAS a jejich kvalifikaci pro OH, dle 

pozice takových závodníků v IAAF světovém žebříčku pro jednotlivé disciplíny v programu OH. 

Závodník a navržený člen doprovodu, který nebude uveden v těchto seznamech a nebude mít 

dodána data požadovaná TOCOG v termínu viz. níže, nemůže být nominován a startovat na OH 

2020 v Tokiu. 
 

Zásady nominace ČOV  
(plné znění viz. příloha - Zásady nominace reprezentantů a členů doprovodu na Hry XXXII. 

olympiády v Tokiu 2020) 
 

Na základě výše uvedeného a v souladu s Olympijskou chartou přijímá ČOV pro nominaci českých 

reprezentantů a členů doprovodu na OH 2020 v Tokiu tyto Zásady: 

 Sportovní spolky, jejichž sporty a disciplíny jsou zařazeny do programu OH 2020 (dále jen 

„sportovní svazy“), navrhují jmenovitou nominaci na OH 2020 na základě splnění kritérií MOV a 

příslušné MF. 

 Ve shodě s řády a pravidly MOV a MF jsou na OH 2020 vysíláni reprezentanti s vysokou 

sportovní výkonností, kterou prokázali na předchozích vrcholných soutěžích. 

 Sportovní svazy odpovídají za průběh olympijské přípravy a sportovní výkonnost nominovaných 

reprezentantů; spolupracují průběžně s ČOV při řešení všech otázek týkajících se účasti 

reprezentantů na OH 2020. Vzájemné vztahy sportovních svazů, reprezentantů, členů doprovodu a 

ČOV jsou specifikovány ve smlouvě o spolupráci při zajištění účasti Českého olympijského týmu na 

Hrách XXXII. olympiády v Tokiu 2020 a ve smlouvách o účasti reprezentantů a členů doprovodu v 

Českém olympijském týmu pro Hry XXXII. olympiády v Tokiu 2020. 

 ČOV komplexně zabezpečuje všechny oblasti spojené s účastí a pobytem Českého olympijského 

týmu na OH 2020. 

 Časový harmonogram požadovaných materiálů a údajů nutných pro podání jmenovité přihlášky 

do soutěží a závodů na OH 2020 vychází z termínů určených TOCOG 2020. 



 Sportovní svazy si mohou stanovit vlastní kvalifikační kritéria, podle kterých připravují návrh 

jmenovité nominace sportovců pro ČOV. Sportovní svazy odpovídají také za výběr členů 

doprovodu. Tato kritéria však nesmějí být v rozporu s těmito Zásadami. 

Plénum ČOV rozhoduje o nominaci Českého olympijského týmu, tj. o jmenovité přihlášce 

reprezentantů a členů doprovodu navržených příslušným sportovním svazem k účasti v Českém 

olympijském týmu pro OH 2020. 

 Na OH 2020 nemohou být nominováni reprezentanti, kteří: 

- neuzavřeli smlouvu o účasti reprezentanta v Českém olympijském týmu pro OH 2020, nebo 

- nepodepsali formulář „Conditions of Participation“, nebo 

- nepodepsali „Závazek reprezentanta ve věci dopingu ve sportu“, nebo 

- nepředali ČOV dokument „Zpráva o aktuálním zdravotním stavu reprezentanta před OH“, nebo 

- zásadním způsobem porušili příslušná sportovní pravidla nebo zásady fair play. 

 Na OH 2020 nemohou být nominováni členové doprovodu, kteří: 

- neuzavřeli smlouvu o účasti člena doprovodu v Českém olympijském týmu pro OH 2020, nebo 

- nepodepsali formulář „Conditions of Participation“, nebo 

- zásadním způsobem porušili příslušná sportovní pravidla nebo zásady fair play. 

 Pro stanovení rozsahu Českého olympijskému týmu pro OH 2020 může vzít ČOV v úvahu také 

ekonomickou náročnost zabezpečení účasti a finanční náklady různých forem pobytu členů Českého 

olympijského týmu na OH 2020. 
 

Nominační kritéria ČOV/ČAS 
 

S ohledem na kvalifikační systém IOC/WA (IAAF) pro OH 2020 (viz.výše) 

a) V individuálních disciplínách mohou být závodníci pro start na OH 2020 kvalifikováni 

následujícími dvěma způsoby:  

- na základě dosažení vypsaného entry standardu WA v kvalifikačním období IOC/WA 

- na základě pozvání IOC/WA (IAAF) dle pozice sportovce ve světovém žebříčku (k 

29.6.2020), s ohledem na kvalifikační systém pro OH a daný počet startujících v každé 

individuální disciplíně (viz. výše) 

V obou případech bude závodník v návrhu nominace ČAS pro ČOV při dosažení výkonnosti rovné či 

lepší V.P. ČAS dosaženého v kvalifikačním období ČAS (viz. tab. výše) 
 

Výkonnostní požadavky ČOV/ČAS pro individuální disciplíny (na dráze a v poli), až na výjimky 

uvedené níže, lze plnit v kvalifikačním období stanoveném ČOV/ČAS, a to od 22.2.2020 do 

28.6.2020 včetně, na závodech pod otevřeným nebem, s výjimkou pro halové výkony, dosažené 

při halovém M-ČR 2020 seniorů a HMS 2020, a to ve všech disciplínách v poli a v bězích na 200 

m a delších (v disciplínách, jež jsou na programu OH 2020; u disciplín na oválu nebudou 

akceptovány výkony dosažené na dráze delší 200 m). 

- Výkony v maratónu a v chůzi na 50 km musí být dosaženy na vybraných závodech, dle 

podmínek stanovených IOC/WA (IAAF), jejichž seznam je uveden na stránkách WA (IAAF) 

(https://media.aws.iaaf.org/competitioninfo/26bd97e3-e78e-4b99-8a5c-d640270d8c08.pdf; 

https://media.aws.iaaf.org/competitioninfo/5e52ec8e-177f-4a35-8adc-d9a5db9fcad5.pdf). 

Kvalifikační období ČOV/ČAS pro plnění výkonnostních požadavků pro maratón a chůzi je od 

1.1.2019 do 31.5.2020. 

- Výkony v chůzi na 20 km musí být dosaženy na vybraných závodech, dle podmínek  



stanovených IOC/WA (IAAF), jejichž seznam je uveden na stránkách WA (IAAF) 

(https://media.aws.iaaf.org/competitioninfo/5e52ec8e-177f-4a35-8adc-d9a5db9fcad5.pdf). 

Kvalifikační období ČOV/ČAS pro plnění výkonnostních požadavků pro 20 km chůze je od 

1.3.2020 do 28.6.2020. 

- Výkonnostní požadavky ve vícebojích lze plnit v kvalifikačním období ČOV/ČAS od 1.4.2020 

do 28.6.2020. 

b) Pro start na OH 2020 bude WA (IAAF) vybráno 16 týmů pro každý štafetový závod, z nichž 

pro každý štafetový závod má 8 týmů start zajištěn dle umístění při MS 2019 a dalších 8 týmů 

bude dovybráno na základě výkonů dosažených národními týmy na závodech v kvalifikačním 

období IOC/WA (IAAF), a to od 1.1.2019 do 29.6.2020, za předpokladu splnění kritéria IOC/WA 

(IAAF), kde v každém jednotlivém běhu nastoupí minimálně dva (2) štafetové týmy, 

reprezentující dvě různé země.  

Do štafet budou pro nominaci navrženi přednostně závodníci, kteří se podíleli na dosažení 

pozvání pro start štafety na OH, dále na návrh zodpovědných trenérů jednotlivých štafet. 

c) V návrhu nominace může figurovat závodník při splnění následujících podmínek: 

• Přímá kvalifikace - závodník umístěný do 8. místa na MS 2019, jež má zároveň dosažen 

entry standard IOC/WA (IAAF) v kvalifikačním období IOC/WA (IAAF) (v případě, že má 

entry standard IOC/WA (IAAF) dosažen v roce 2019, pak při potvrzení výkonnosti v 

kvalifikačním období ČOV/ČAS minimálně výkonem rovným nebo lepším V.P. ČOV/ČAS). 

• Závodník, navržený člen štafety, která splňuje kritéria IOC/WA (IAAF) a získá pozvání WA 

(IAAF) (za podmínek uvedených v bodě b)). 

• Závodník, který překoná entry standard IOC/WA(IAAF) během kvalifikačního období 

ČOV/ČAS.  

• Závodník, který v kvalifikačním období ČOV/ČAS dosáhne v individuální disciplíně výkonu 

rovného nebo  lepšího V.P. ČOV/ČAS a k jehož nominaci může přispět výkon rovný nebo 

lepší entry standardu IOC/WA (IAAF), dosažený během kvalifikačního období IOC/WA 

(IAAF) do začátku kvalifikačního období ČOV/ČAS, tedy od 1.5.2019 (pro chůzi, maratón, 

běh na 10.000m a víceboje od 1.1.2019) do 22.2.2020, a to v disciplíně, kde již má jiný 

závodník zajištěnu přímou kvalifikaci nebo splněn entry standard IOC/WA (IAAF) 

v kvalifikačním období ČOV/ČAS. 

• Závodník, který během kvalifikačního období IOC/WA (IAAF) do začátku kvalifikačního 

období ČOV/ČAS dosáhne výkonu rovného nebo lepšího entry standardu IOC/WA (IAAF) v 

maratónu nebo chůzi, bude v návrhu nominace mimo výše popsaných podmínek, též za 

splnění výkonnostního požadavku, a to: pro maratón dosažením V.P. „A“ ČAS pro ME 2020 

v půlmaratónu; pro chodecké distance dosažením V.P. ČAS pro MS chodeckých týmů 2020, 

vypsaného pro seniorskou kategorii. 

• Závodník, který bude pro přihlášení a start na OH pozván ze strany WA (IAAF) na základě 

svého postavení ve světovém žebříčku (World Ranking) s ohledem na cílovaný počet 

startujících v dané disciplíně dle kritérií WA (IAAF) pro takové pozvání (viz. výše) a v 

kvalifikačním období ČOV/ČAS dosáhne výkonu rovného nebo lepšího V.P. ČOV/ČAS,  

 

V případě, že výše popsaná kritéria pro nominaci a přihlášení splní více než tři (3) závodníci, o 

finální nominaci rozhoduje postupně:  

  - přímá kvalifikace závodníka  



  - absolutní hodnota výkonu dosažená v kvalifikačním období ČOV/ČAS 

  - v případě rovnosti výkonu rozhoduje lepší umístění na M-ČR seniorů v letní sezóně 2020 

  - dále další nejlepší výkony dosažené v kvalifikačním období ČOV/ČAS. 
 

Podmínky k dosažení akceptovatelného kvalifikačního výkonu pro nominaci 
 

• výkony musí být dosaženy na závodech pořádaných v souladu s pravidly a regulemi WA 

(IAAF) 

• výkony musí být dosaženy na závodech, které jsou pořádány nebo schváleny WA (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 WA (IAAF) 147 

• ručně měřené výkony na dráze nebudou akceptovány  

• výkony s podporou větru vyšší než 2 m/s nebudou akceptovány;  

pro víceboje musí být splněna aspoň jedna z následujících dvou podmínek:  

1) v jednotlivé disciplíně nesmí být překročena hranice podpory větru 4m/s,           

2) průměr podpory větru u všech disciplín, kde je měřen, nesmí přesáhnout 2m/s) 

• výkony v chůzi a maratónu musí být dosaženy při vybraných závodech, na trati s úředním 

přeměřením, dle soutěžních pravidel a podmínek stanovených WA (IAAF)/AIMS, jejichž 

seznam je uveden na stránkách WA (IAAF) 

• pro chůzi budou akceptovatelné výkony dosažené při závodech na dráze (20.000 nebo 

50.000 m), za užití pravidla pokutové zóny (pit lane) a naplňujících podmínky stanovené WA 

(IAAF). 
 

Časový postup pro nominaci závodníků a osob doprovodu 
 

• Do 22.3.2020 musí každý potencionální člen olympijského týmu dodat na ČAS kompletně 

vyplněný akreditační formulář a další požadovaná data a materiály ze strany TOCOG a 

ČOV, bez nichž nemůže být nadále zvažována jeho nominace, co by aktivního účastníka 

soutěží, náhradníka či osoby doprovodu; 

• 18.6.2020 Proběhne předsednictvo ČAS, které schválí předběžný návrh nominace 

sportovců ČAS pro ČOV a osob doprovodu na OH v Tokiu.  

• 19.6.2020 Český atletický svaz předá na Český olympijský výbor předběžný návrh 

nominace sportovců a osob doprovodu na OH v Tokiu.  

K tomuto termínu budou v předběžném návrhu nominace ČAS ti závodníci, kteří vzhledem 

k termínu splňují výše uvedené podmínky a kritéria nominace, dále vedení atletické části 

olympijského týmu, osobní trenéři závodníků se splněnými výše uvedenými podmínkami 

nominace a osoby doprovodu dle přidělené kvóty ČOV na počet závodníků. 

Dále bude předán jmenovitý seznam závodníků, u nichž bude reálný předpoklad ke splnění 

entry standardu IOC/WA (IAAF) případně V.P. ČAS a kvalifikačních kritérií ČOV/ČAS v 

termínu od 19.6.2020 do 28.6.2020 (t.z. dle dostupných informací závodníci s reálným 

předpokladem naplnění nominačních kritérií IOC/WA (IAAF) pro pozvání a start štafet a 



dále závodníci s možností pozvání ze strany WA (IAAF) pro start v individuálních 

disciplínách na základě žebříčkové pozice, dále pak osobní trenéři, jež by při rozšíření počtu 

závodníků mohli při kvótě ČOV rozšířit počet osob doprovodu, případně počet členů 

podpůrného týmu). 

Závodník, který nebude uveden v těchto seznamech, nemůže být následně nominován a 

startovat na OH 2020 v Tokiu, obdobně nemůže být členem olympijského týmu ani 

doprovázející osoba. 

• 29.6.2020 se uskuteční zasedání Pléna ČOV, které schválí nominaci členů české delegace. 

• Závodníci, kteří splní výše popsané podmínky pro nominaci v období od 19.6.2020 až 

28.6.2020, budou na návrh ČAS dodatečně zařazeni do návrhu nominace ČAS pro ČOV na 

OH 2020, který ČAS předá na ČOV nejpozději 5.7.2020; 

• Dodatečná nominace sportovce, který bude pozván pro start na OH 2020 ze strany WA 

(IAAF), za splnění výše popsaných kritérií ČOV/ČAS a bude ČOV navržen pro dodatečnou 

nominaci ČAS po termínu zasedání Pléna ČOV, je dle rozhodnutí Pléna ČOV v pravomoci 

předsedy ČOV. 

• 6.7.2020 musí ČOV předat závěrečnou jmenovitou nominaci a přihlášky ke startu v 

jednotlivých disciplínách organizačnímu výbor OH v Tokiu (TOCOG).  

 

V případě, že podmínky nominace ČOV/ČAS splní více než tři (3) závodníci, bude čtvrtý 

závodník, s dosaženým nejlepším výkonem v kvalifikačním období ČOV/ČAS, nominován a 

přihlášen jako náhradník (P alternate athlete).  

 


