World Athletics Half Marathon Championships – Gdynia (POL)
MISTROVSTVÍ SVĚTA V PŮLMARATÓNU
29.3.2020
Gdynia / Polsko
Český atletický svaz schvaluje nominační kritéria a výkonnostní požadavky, jejichž splnění je podmínkou pro
nominaci a účast závodníka na MS v půlmaratónu v roce 2020.
Regule soutěže WA (IAAF)
Podle pravidel a regulí WA (IAAF) pro MS v půlmaratónu může každá členská federace nominovat a přihlásit:
- závodníky s omezením věku:

•

závodníci seniorské kategorie a kategorie U20 - 19 a 18 let dovršených v roce pořádání soutěže

- jeden pro každý závod (muži a ženy), čítající až sedm (7) závodníků, z nichž maximálně pět (5) může
startovat
Při MS v půlmaratónu probíhá jak hodnocení jednotlivců, tak hodnocení družstev, kdy se pro hodnocení
družstva započítávají časy nejlepších tří (3) časů dosažené závodníky jedné členské federace
Nominační kritéria ČAS
Nominace závodníků:
Pro MS v půlmaratónu 2020 budou P-ČAS nominováni a přihlášeni závodníci dle návrhu TR ČAS na základě
splněných regulí soutěže, nominačních kritérií ČAS a dosažených výkonnostních požadavků ČAS:
a) pro individuální start závodníky s dosaženým výkonnostním požadavkem A ČAS v kvalifikačním období
ČAS
b) pro týmovou soutěž družstvo, za podmínky, že minimálně tři (3) běžci/běžkyně dosáhnou v kvalifikačním
období ČAS výkonu lepšího či rovného výkonnostního požadavku B ČAS. Při splnění této podmínky bude
pro start družstva a minimálního počtu čtyř (4) členů týmu nominován/a další běžec/běžkyně dle návrhu
TR 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 zařazených do kalendáře WA (IAAF), EA nebo ČAS

Výkony lze plnit v kvalifikačním období ČAS, a to od 1.1.2019 do 23.2.2020 včetně.
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 25.2.2020.
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