
 

 

5th WA World Relays – Chorzów (POL) 

 

5. WA MISTROVSTVÍ SVĚTA VE ŠTAFETÁCH 1.-2.5. 2021 

Chorzów / Polsko 

Český atletický svaz schvaluje nominační kritéria, na jejichž základě proběhne nominace a účast 
závodníků na MS ve štafetách v roce 2021. 

Nominační kritéria ČAS  

Nominace závodníků:  

Pro start na MS ve štafetách 2021 budou P-ČAS nominovány dle návrhu TR ČAS na základě splněných 
regulí WA pro tuto soutěž a nominačních kritérií ČAS: 

- štafetové týmy, v disciplínách shodných s programem WA MS (4x100m, 4x400m, 4x400m Mix), 
který v kvalifikačním období WA dosáhne entry standardu WA a jednotlivé jeho členy  
- přednostně čtyři (4) závodníky, kteří se podíleli na dosažení nejlepšího výkonu potřebného pro 
nominaci štafety 
- až dva (2) náhradníky, navržené odpovědným trenérem za přípravu dané štafety, s přihlédnutím 
k aktivní účasti při přípravě štafety a dále k výkonnosti dosažené v období od 1.12.2020 do 
21.3.2021. 

Jsou vypsány entry standardy pro štafety 4x100m a 4x400m 

Muži Disciplína Ženy 

38.80 4x100 m 43.90 

3:03.80 4x400 m 3:31.50 

Podmínkou nominace člena výpravy (závodník, trenér, osoba doprovodu) je podepsaná „SMLOUVA 
O ZAJIŠTĚNÍ SPORTOVNÍ REPREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY V ATLETICE“. 

Schválení nominace závodníků, vedení výpravy a doprovodu proběhne 28.3.2021 s možnými 
úpravami do termínu vystavení letenek, maximálně pak do 22.4.2021 - termínu finální přihlášky.  

Regule soutěže WA  

Podle regulí WA pro MS ve štafetách může každá členská federace nominovat a přihlásit:  

- závodníky s omezením věku:  

• Ve všech disciplínách mohou startovat pouze závodníci, kteří k 31.12.2021 dovrší minimálně 
16 let (ročník 2005 a starší)  

• pro každý vypsaný štafetový závod jeden tým, čítající maximálně osm (8) závodníků  
• Kteříkoli čtyři atleti přihlášeni do soutěže, mohou nastoupit v týmovém závodu 



• Ve štafetě na 2x2x400m může být maximální počet přihlášených závodníků v týmu čtyři (4). 
Ve složení týmu mohou být použiti jakýkoli dva atleti, kteří se přihlásili do soutěže.  

Program MS ve štafetách: 
- koná se každý lichý rok a probíhá během dvou (2) po sobě jdoucích dní.  

Program: 4x100m, 4x400m, Mix 4x400m, 4x200m, 2x2x400m, Shuttle hurdles 

Tyto entry standardy byly stanoveny s cílem, aby se jejich splněním kvalifikovalo 20 týmů. Nominační 
období pro splnění entry standardů je od 1.1.2019 do 5.4 2020 a od 1.12.2020 do 11.4.2021. 
Další týmy budou vybírány na základě postavení v Top listu (během stejného nominačního období) 
do celkového počtu 24 týmů.  

Pro ostatní štafetové závody 4x200m, Mix 4x400m, 2x2x400m Shuttle hurdles nejsou stanoveny 
žádné entry standardy 

Pořádající země může do každé disciplíny nominovat jeden tým bez ohledu na to, jestli má splněný 
entry standard. 

Podmínky platnosti výkonů: 

• Výkony musí být dosaženy na závodech pořádaných v souladu s pravidly a regulemi WA. 
• Výkony musí být dosaženy v nominačním období od 1.1.2019 do 5.4.2020 a od 

1.12.2020 do 11.4.2021. 
• Výkony musí být dosaženy v závodu jehož se zúčastní mezinárodní týmy reprezentující 

alespoň dva národy (země). 
• Výkony musí být dosaženy na závodech, které jsou pořádány nebo schváleny WA či jejich 

členskými federacemi a jsou součástí jejich oficiálních termínových listin. Výsledky dosažené 
na školních soutěžích musí být potvrzeny národní federací země, ve které byla soutěž 
organizována. 

• Výkony dosažené v hale budou akceptovány 
• Ručně měřené výkony na 4x100m nebudou akceptovány 
• Výkony dosažené na dráze větší velikosti nebudou akceptovány 

 

 

 

 


