MÍTINK CERTIFIKOVANÝ ČAS
1. Důvod vzniku kategorie Mítink certifikovaný ČAS
Český atletický svaz (dále jen ČAS) se po zavedení světového rankingu a nové struktuře
světových a evropských mítinků rozhodl zřídit za níže uvedených podmínek pro domácí mítinky
kategorii Mítink certifikovaný Českým atletickým svazem (dále jen Mítink certifikovaný ČAS).
Cílem je mimo jiné vytvořit podmínky pro české závodníky na domácích mítincích, aby mohly
být jejich výkony započítány do světového žebříčku.
Pořadatelé dráhových a halových mítinků, kteří splňují dále uvedené podmínky, mohou žádat
přidělení statutu Mítink certifikovaný ČAS v termínu od 16.10.2020 do 5.11.2020. O statut Mítink
cerfitikovaný ČAS může požádat kterýkoliv mítink pořádaný na území České republiky, který
splní dále uvedené podmínky. (pozn. O statut Mítink certifikovaný ČAS mohou samozřejmě žádat
i pořadatelé mítinků, kteří byli na základě předchozí žádosti zařazeni pro rok 2021 do kategorie
halových mítinků World Athletics Indoor Continental Tour, či do kategorie World Athletics
Continental Tour (dále jen WACT).
Žádosti spolu se sportovní úrovní mítinku dosažené v roce 2019 resp. 2020 budou vyhodnoceny a
na jeho základě stanoveno pořadí mítinků, podle kterého bude navrženo jak zařazení mítinků do
kategorie E světového rankingu soutěží (ČAS může do této kategorie navrhnout až 6 mítinků), tak
případná forma dodávek služeb. Certifikaci mítinků schvaluje na návrh předsedy soutěžní komise
Předsednictvo ČAS (dále jen P ČAS).
Mítink certifikovaný ČAS je dále navržen Českým atletickým svazem (dále jen ČAS) pro
zařazení do mezinárodních kalendářů World Athletics (dále jen WA) a European Athletics (dále
jen EA).
2. Certifikace ČAS
Mítinky, které jsou zařazeny do World Athletics Continental Tour (dále jen WACT), případně do
World Indoor Tour (dále jen WIC) a další mítinky, které splní níže uvedené podmínky, mohou na
základě žádosti obdržet certifikát Mítink certifikovaný ČAS. O statut Mítink certifikovaný ČAS
mohou žádat i mítinky zařazené do kategorie WACT a WIT. Mítinky, které následně budou žádat
ČAS o vystavení garančního dopisu pro žádost o přidělení prostředků ze státního rozpočtu, či
budou zařazeny na základě schválení Předsednictvem ČAS pro přidělení podpory formou
dodávek vybraných služeb, budou s ČAS uzavírat smlouvu o spolupráci při organizaci mítinku.
Bez této smlouvy nebude vystaven garanční dopis, navrženo zařazení do kategorie E světového
rankingu a ani přidělena podpora dodávek služeb.
Logo Mítink certifikovaný ČAS pak mohou mítinky používat na svých tiskovinách k deklaraci
úrovně mítinku z pohledu kategorizace soutěží ČAS.
3. Podmínky pro zařazení mítinků do kategorie Mítink certifikovaný ČAS
a. Zařazení do kategorie Mítink certifikovaný ČAS podléhá schvalovacímu procesu na
základě oficiální žádosti pořadatele mítinku adresované na ČAS. Předseda soutěžní komise
ČAS předkládá Předsednictvu ČAS návrh na zařazení mítinků do kategorie Mítink
certifikovaný ČAS na příslušný rok.

b. Pořadatel garantuje:
• realizovat mítink podle pravidel atletiky
• konzultovat termín s ČAS s ohledem na další akce ČAS a požadavek šéftrenéra ČAS
• vydat rozpis závodu minimálně dva měsíce před termínem konání, včetně struktury
finančních odměn
• rozpočet (vlastní zdroje-bez dodávek ČAS) akce min. 300 000 Kč v případě halového
mítinku, min. 600 000 Kč v případě dráhového mítinku, z toho na finanční odměny
pro závodníky za umístění v disciplíně (minimálně 6 disciplín v případě halového
mítinku - z toho minimálně dvě disciplíny vypsané pro kategorii žen, nebo minimálně
10 disciplín v případě dráhového mítinku - z toho minimálně čtyři disciplíny vypsané
pro kategorii žen) v minimální výši:
1. místo 5000 Kč
2. místo 3000 Kč
3. místo 1500 Kč
Výkon pro dosažení vyplacení 100% minimální odměny (5000-3000-1500 Kč)
nebude vyšší než 1150 bodů dle aktuálního vydání WA Scoring Tables. Struktura
odměn bude součástí oficiální žádosti a bude zveřejněna v rámci rozpisu závodu na
stránkách ČAS
• vybavení stadionu, resp. haly, na úrovni požadavku pořádání MČR – viz součást
žádosti
• vytvořit podmínky pro práci médií
• zdravotní zajištění pro účastníky
• zajistit geodetické zaměření v případě konání soutěže mimo stadion a vyplnění
protokolu pro odeslání na World Athletic – protokol je možné si vyžádat na oddělení
soutěží ČAS
4. Doporučený minimální rozsah disciplín pro kategorie mužů a žen (mistrovské
disciplíny)
Hala:
• hladký sprint do 400 m
• 60 m přek.
• běh na střední tratě – (800 m – 3000 m)
• vertikální skok
• horizontální skok
• vrh koulí
• v případě požadavku šéftrenéra ČAS a soutěžní komise ČAS doplnění disciplíny do
programu mítinku bez nároku na vyplacení finančních odměn.
Dráha
• hladký sprint (100 m – 400 m)
• překážkový běh do 400 m př.
• střední trať
• vertikální skok
• horizontální skok
• dlouhý hod nebo vrh koulí
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• v případě požadavku šéftrenéra ČAS a soutěžní komise ČAS doplnění disciplíny do
programu mítinku bez nároku na vyplacení finančních odměn.
5. Hodnocení mítinků
Zájemci o zařazení do kategorie Mítink certifikovaný ČAS budou hodnoceni na základě
sportovní úrovně mítinku, která se počítá podle dosažených výkonů na daném mítinku
následovně:
a) Součet dosažených výkonů podle WA Scoring Tables: 3 nejlepší výkony ze 4 nejsilnějších
disciplín mužů a 4 nejsilnějších disciplín žen (celkem 24 výkonů) v souladu s vydanými
propozicemi, nejpozději však 14 dní před dnem konání závodu. Do hodnocení se
započítávají pouze výkony z finálových kol, výkony z kvalifikací, rozběhů či semifinále se
do hodnocení nezapočítávají.
b) Z dalších dosažených výkonů v rámci dalších vypsaných disciplín se do celkového
hodnocení započítává dalších 10 nejlepších výkonů bez rozdílu kategorie na základě
aktuálního vydání WA Scoring Tables. Do hodnocení se započítávají pouze výkony
z finálových kol, výkony z kvalifikací, rozběhů či semifinále se do hodnocení
nezapočítávají.
c) Překonání českého rekordu se bonifikuje přidělením následujících bodů:
Muži a ženy individuální disciplína
3 000 b.
Štafeta muži a ženy
3 000 b.
Junioři a juniorky individuální disciplína
2 000 b.
Štafeta junioři a juniorky
2 000 b.
Dorostenci a dorostenky individuální disciplína 1 000 b.
Štafeta dorostenci a dorostenky
1 000 b.
6. Podpora Mítinků certifikovaných ČAS
• podpora Mítinků certifikovaných ČAS není nároková a je řešena s ohledem na rozpočet ČAS pro
příslušný rok
• Mítinky certifikované ČAS, které na základě garančního dopisu ČAS obdrží finanční podporu
z prostředků NSA – Podprogram na Významné sportovní akce nemají nárok na další podporu
z rozpočtu ČAS v oblasti dodávek měření, režie, videorežie, LED stěny, grafiky pro LED stěnu a
stream. V případě, že bude podpora z výše uvedených zdrojů nižší, než je cena dodávaných
služeb, bude tento rozdíl kompenzován dodávkou služeb v dané výši z rozpočtu ČAS
• podporu mohou obdržet pouze Mítinky certifikované ČAS na základě pořadí a hodnocení v roce
2019 z důvodu pandemie, případně předešlých ročníků, které schválí na návrh předsedy soutěžní
komise P ČAS
• je diferencovaná na základě pořadí a hodnocení a může obsahovat dodávky služeb: měření
závodu, režie závodu včetně až 3 moderátorů, LED stěnu s videorežií, grafiku pro LED stěnu a
stream
• podmínkou hodnocení a následného zařazení vybraných mítinků pro přidělení podpory je i
minimálně dvouletá historie mítinku

3

7. Podmínky pro Mítinky certifikované ČAS s podporou dodávek služeb
ČAS na základě vyhodnocení žádostí o zařazení do kategorie Mítink certifikovaný ČAS podpoří
vybrané mítinky formou dodávek služeb. Tato podpora bude diferencovaná a schválena P ČAS.
Mítinky certifikované ČAS s podporou dodávek služeb kromě podmínek v bodě 3. dále garantují:
• uhradit odměnu 5 000 Kč/soutěžní den za činnost technického delegáta ČAS, který bude
delegován předsedou soutěžní komise ČAS a poskytnutí potřebných podmínek pro jeho práci
• uhradit odměnu 3000 Kč/soutěžní den za činnost hlavního rozhodčího, který bude na akci
delegován komisí rozhodčích ČAS
• předložit ČAS nejpozději měsíc před akcí delegaci rozhodčích
• předložit návrh tiskovin k akci nejpozději tři měsíce před konáním akce
• zajistit podmínky pro práci dodavatelů služeb – podmínky budou součástí žádosti a smlouvy
• dodat 4 VIP vstupy pro potřeby ČAS, v případě zpoplatněného vstupného pak max. 20 ks
diváckých vstupenek
• zajistit podmínky pro antidopingovou kontrolu a pozvat na vlastní náklady k provedení min. 2
odběrů komisaře ADV
• poskytnout informace o přípravě mítinku technickému delegátovi a pověřenému pracovníkovi
oddělení soutěží ČAS
• s mítinky, které obdrží podporu od ČAS, bude uzavřena smlouva o spolupráci se specifikací
marketingových práv a upřesněním podmínek pro prezentování partnerů ČAS
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