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9. MISTROVSTVÍ EVROPY REPREZENTAČNÍCH DRUŽSTEV- 1. LIGA 19.- 20.6.2021 

Cluj – Napoca/ ROU 

Český atletický svaz schvaluje nominační kritéria, na jejichž základě proběhne nominace a účast 
závodníků na Mistrovství Evropy družstev v roce 2021. 

Nominační kritéria ČAS  

Nominace závodníků:  

Pro start na ME reprezentačních týmů 2021 budou P-ČAS nominování dle návrhu TR ČAS na základě 
regulí EA pro tuto soutěž a nominačního kritéria ČAS: 

- závodníci pro starty v jednotlivých individuálních disciplínách a případní náhradníci při zohlednění 
výsledků M-ČR v letní sezóně a dosahované́ výkonnosti v období do 10.6.2021 včetně. Přihlédnuto 
bude na spolehlivost a prospěšnost závodníka pro družstvo a jeho zdravotní stav  

- závodníci, členové́ štafet, dle návrhu zodpovědných trenérů za přípravu dané štafety, s přihlédnutím 
k aktivní účasti při přípravě štafety a dále k absolutní výkonnosti v kvalifikačním období ČAS  

Podmínky k dosažení akceptovatelného výkonu pro nominaci:  

• Výkony musí být dosaženy na závodech pořádaných v souladu s pravidly a regulemi WA  
• Výkony musí být dosaženy na závodech, které́ jsou pořádány nebo schváleny WA, 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 závodu minimálně 14 dní před termínem konání závodu, za podmínky měření 
elektrickou časomírou, užití větroměru a zajištění měření a vážení atletického náčiní  

• Ručně měřené výkony na dráze nebudou akceptovány  
• Výkony s podporou větru vyšší než 2 m/s mohou být zohledněny  

Schválení nominace závodníků, vedení výpravy a doprovodu proběhne 11.6.2021.  

Podle regulí EA pro ME reprezentačních týmů, může každá́ členská́ federace nominovat a přihlásit: 
- jeden tým, složený́ z maximálně padesáti (50) závodníků (25 mužů a 25 žen) 
- 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 18 let (ročníky 2001 a starší), mohou startovat v 
soutěži ve vrhu koulí a hodu kladivem mužů 
Program, struktura a bodování při ME reprezentačních týmů:  

- koná́ se každý́ lichý́ rok a proběhne během tří́ (3) po sobě jdoucích dní 
- program se skládá́ z dvaceti (20) disciplín pro muže a dvaceti (20) disciplín pro ženy  



 

muži   sprinty + běhy   100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m,  

110 m, př., 400 m př., 3000 m SC, 4x100m, 4x400m  

skoky   výška, tyč, dálka, trojskok 
vrh + hody   koule, disk, kladivo, oštěp  

ženy   sprinty + běhy   100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m,  

100 m, př., 400 m př., 3000 m SC, 4x100m, 4x400m  

skoky   výška, tyč, dálka, trojskok 
vrh + hody   koule, disk, kladivo, oštěp  

- jde o jeden závod, kdy atleti a atletky, reprezentující příslušnou členskou federaci/stát, představují 
jeden soutěžící tým 

- každý́ tým se skládá́ z jednoho atleta v každé́ individuální disciplíně a ze štafet 
- vítěz každé́ individuální disciplíny a vítězné́ štafety získávají́ takový́ počet bodů, jaký́ je počet 
soutěžících týmů, druhý závodník a druhá štafeta v pořadí získává́ o bod méně atd. Závodník či štafeta 
bez dosaženého výkonu, při diskvalifikaci nebo nedokončení́ závodu pro svůj tým nebodují, s 
výjimkou popsanou níže  

-- v případě kvalifikačních kol/rozběhů ve sprinterských disciplínách – závodnici kteří soutěžili, ale 
nepostoupili do finále, získávají body na základě sloučených výsledků ze dvou rozběhů (tj. případě 
za celkové́ pořadí od 9. do 12. místa) 
-- v případě, že se závodník probojoval do finále a následně nedosáhl validního výkonu (buď DQ, 
DNF nebo DNS) má́ nadále nárok na zisk bodů (např. za 8. místo celkového pořadí); za situace, že 
závodníků bez platného výsledku ve finále bude více než jeden v disciplíně, budou příslušné body 
mezi takové́ závodníky a jejich týmy rovnoměrně rozděleny  

- tým, reprezentující příslušnou členskou federaci/stát, který́ získá́ v úhrnu největší bodový́ součet, 
se stává́ vítězem soutěže atd.  

- pět (5) týmů, s nejnižším součtem bodu, a tedy umístěny na posledních pěti místech pořadí 
Superligy, sestupuji do I. Ligy pro rok 2021, kdy se mění regule a nastavení této soutěže 
- soutěž je řízena dle pravidel WA, nicméně s následujícími speciálními technickými pravidly pro tuto 
soutěž  

-- ve všech sprinterských disciplínách (s výjimkou štafet) v prvním dni soutěže proběhnou rozběhy 
-- ve všech technických disciplínách (s výjimkou vertikálních skoků) má́ závodník k dispozici 
maximálně čtyři (4) pokusy; každý́ soutěžící závodník může absolvovat první tři (3) kvalifikační 
pokusy, jen čtyři (4) nejlepší závodníci po třech kvalifikačních kolech mohou absolvovat čtvrtý́ (4) 
pokus; u osmi (8) závodníků, kteří se neprobojovali do finálového kola, bude pořadí (a příslušné 
body) seřazeno dle nejlepšího výkonu dosaženého v prvních třech (3) pokusech; zbývající čtyři (4) 
závodníci budou seřazeni dle jejich nejlepšího výkonu po čtyřech (4) pokusech 
-- ve všech vertikálních skocích je každý́ závodník omezen počtem čtyř (4) nezdařených pokusů, kdy 
po čtvrtém (4) nezdařeném pokusu již nemůže dále soutěžit (s výjimkou již jasného vítěze, který́ 
může v závodu pokračovat dle standardních pravidel)  

Týmy kvalifikované́ pro start v I. lize ME reprezentačních týmů 2021 

CZE –BEL–EST–FIN–GRE–IRL–NED–NOR–ROU–SWE–SWI–TUR 

 


