
 
 

                                               

 

European Athletics U23 Championships 2021  

Bergen / NOR, 8 – 11 July 

 

13. MISTROVSTVÍ EVROPY KATEGORIE U23 

8.-11.7.2021 

Bergen / Norsko 
 

 

Český atletický svaz schvaluje nominační kritéria a výkonnostní požadavky, jejichž splnění zaručuje nominaci         

a přihlášení závodníka pro start na ME U23 v roce 2021. 
 

 

Nominační kritéria ČAS 
 

Nominace závodníků: 

Pro start na ME U23 2021 budou P-ČAS nominováni dle návrhu TR ČAS na základě splněných regulí EA, 

nominačních kritérií ČAS a dosažení výkonnostních požadavků ČAS: 

a) v individuální disciplíně maximálně tři (3) závodníci + jeden (1) náhradník, a to následovně 

-závodník s dosaženým výkonnostním požadavkem „A“ ČAS v kvalifikačním období ČAS 

-závodník, který dosáhne výkonnostního požadavku „B“ ČAS v kvalifikačním období ČAS při 

reprezentačních startech, mistrovstvích ČR můžu a žen, při soutěžích družstev úrovně extraligy a I.ligy, a 

dále při domácích a zahraničních mítincích zahrnutých minimálně v kalendáři EA  

-závodník, který v kvalifikačním období ČAS dosáhne minimálně 2x výkonu rovného nebo lepšího 

výkonnostního požadavku „B“ ČAS 
 

V případě, že v kvalifikační proceduře bude závodník o nominaci usilovat dosaženým výkonnostním požadavkem 

„B“ ČAS, pro výše popsané bude v návrhu nominace v případě: 

o že je tento výkon úrovně rovné nebo vyšší entry standardu EA 

o kdy je tento výkon úrovně nižší entry standardu EA, jen za situace, že nemá žádný další závodník 

v dotčené disciplíně lepším výkonem dosažen výkonnostní požadavek ČAS 

V situaci, kdy by o nominaci usilovali více jak dva (2) muži U23 a dvě (2) ženy U23, rozhodne o zanesení 

závodníka do návrhu nominace bodové ohodnocení jeho výkonu dle bodovacích tabulek WA. 
 

V případě, že výkonnostní požadavek ČAS v jedné disciplíně splní více závodníků než tři (3), o finální přihlášce 

závodníků rozhoduje absolutní hodnota výkonu dosažená v kvalifikačním období ČAS, v případě rovnosti výkonů 

rozhoduje lepší umístění v této disciplíně na mistrovství ČR mužů a žen (ve vybraných disciplínách na mistrovství 

ČR předcházejících uzávěrce nominace) v letní sezóně 2021 a dále výkony dosažené v kvalifikačním období. 

Čtvrtý závodník v pořadí tak bude v termínu schválení nominace veden jako nejedoucí náhradník s možností 

nominace při zranění či nemoci závodníka nominovaného pro start na ME U23 

b) ve štafetových závodech maximálně šest (6) závodníků následovně 

-přednostně závodníci, kteří se podíleli na dosažení nejlepšího výkonu potřebného pro nominaci štafety 

-maximálně dva (2) náhradníci, navrženi zodpovědným trenérem za přípravu dané štafety, s přihlédnutím 

k aktivní účasti při přípravě štafety a dále k absolutní výkonnosti v kvalifikačním období ČAS 

Nominace štafet na 4x400m může proběhnout též na základě dosažení průměru individuálních výkonů, 

předvedených závodníky v kvalifikačním období ČAS pod podmínkou, že se do potřebného průměru nebudou 

zahrnovat výkony závodníků, kteří by svým výkonem k nominaci štafety napomohli, ale start na ME U23 v této 

disciplíně neplánují. 

Start v individuálním závodě bude umožněn závodníkům nominovaným do štafet jen při splnění entry standardu 

EA a zvážení případné kolize disciplín dle časového pořadu soutěže. 
 

Podmínkou nominace pro start na ME U23 v individuální disciplíně i ve štafetě, je start závodníka na 

M-ČR mužů a žen v letní sezóně 2021 (ve vybraných disciplínách na mistrovství ČR předcházejících 

uzávěrce nominace), a to minimálně v jedné disciplíně.  

V odůvodněných případech, např. ze zdravotních důvodů, může šéftrenér přijmout omluvu z účasti na MČR. 
 

 



Výkonnostní požadavky ČAS lze plnit v kvalifikačním období ČAS, a to od 1.3.2021 do 27.6.2021 včetně, při 

závodech pod otevřeným nebem. 
 

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 27.6.2021.   

  
 

Výkonnostní požadavky ČAS: 

 

 

Podmínky k dosažení akceptovatelného kvalifikačního výkonu pro nominaci: 

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

• Výkony musí být dosaženy na závodech, které 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 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 IAAF 147. 

• Ručně měřené výkony nebudou akceptovány  

• Výkony s podporou větru vyšší než 2m/s nebudou akceptovány.  

• Výkony v chůzi mohou být dosaženy v závodech na oválu nebo na okruhu s certifikací WA, řízených v souladu 

s pravidly WA. 

 

Regule soutěže EA 
 

Podle regulí EA pro ME U23 může každá členská federace nominovat a přihlásit: 

- závodníky s omezením věku na 20 - 22let, dovršenými v roce pořádání soutěže, pro rok 2021 tedy závodníky 

ročníků narození 1999, 2000, 2001 

- v každé individuální disciplíně až čtyři (4) závodníky se splněným entry standardem EA, kdy z nich maximálně tři 

(3) závodníci mohou startovat 

- v disciplíně, kde nemá žádný závodník splněn entry standard EA, jednoho (1) závodníka bez tohoto entry standardu  

-- maximální počet takto přihlášených závodníků je 2 muži U23 a 2 ženy U23 na členskou federaci 

- pro každý štafetový závod jeden tým, čítající maximálně osm (8) závodníků, kdy pro samotný závod v daném čase 

před jeho startem přihlásí čtyři (4) závodníky, jak z těchto osmi (8), tak i ze všech dalších přihlášených 

- jen ty závodníky, kteří obdrželi certifikát (včetně jedinečného kódu) prokazující zdárné absolvování 

antidopingového vzdělávacího programu EA - I Run Clean, a to před uzávěrkou finálních přihlášek 

MUŽI U23 

DISCIPLÍNA 

ŽENY U23 

V.P. "B"  V.P. "A"  

Entry 

standard  
EA 

Entry 

standard 
 EA 

V.P. "A" V.P. "B" 

10,48 10,44 10,50 100m 11,80 11,63 11,71 

21,16 21,06 21,30 200m 24,20 23,70 23,87 

47,11 46,84 47,60 400m 55,00 53,90 54,22 

1:48,67 1:48,31 1:49,00 800m 2:08,00 2:06,17 2:07,18 

3:44,19 3:43,28 3:45,00 1500m 4:25,00 4:20,96 4:22,67 

14:10,00 14:06,82 14:10,00 5000m 16:40,00 16:29,19 16:37,82 
 30:05,00 30:05,00 10000m 36:00,00 36:00,00   

14,33 14,18 14,50 110m př./100m př. 14,05 13,59 13,73 

52,22 51,69 52,50 400m př. 60,75 59,18 59,69 

9:03,12 8:54,69 9:05,00 3000m př. 10:36,00 10:23,45 10:34,92 
 2,16 2,16 Výška 1,81 1,84 1,82 

5,25 5,35 5,25 Tyč 4,05 4,23 4,13 

7,61 7,71 7,60 Dálka 6,20 6,30 6,23 

15,77 15,97 15,55 Trojskok 12,80 13,27 13,03 

17,68 18,36 17,60 Koule 14,50 15,29 14,57 

55,75 57,67 54,00 Disk 48,50 52,71 50,11 

66,42 69,03 66,00 Kladivo 61,00 64,51 62,39 

72,00 74,00 72,00 Oštěp 51,00 53,00 51,35 

7.394 7.499 7.300 10boj/7boj 5.500 5.680 5.560 

1:28:56 1:27:14 1:30:00 20km chůze 1:48:00 1:39:58 1:41:30 
 40,30 bez 4x100m bez 45,25   

 47,60 bez 4x400m bez 54,70   


