
                                         
 
 

18. MISTROVSTVÍ SVĚTA U20 

17.08. - 22.08.2021 Nairobi / Keňa 
 

Český atletický svaz schvaluje nominační kritéria a výkonnostní limity, na jejichž základě proběhne nominace  

a následná účast závodníka na MS U20 v roce 2021. 

Nominační kritéria ČAS 
 

Nominace závodníků: 

Pro start na MS U20 2021 budou P-ČAS nominováni a přihlášeni závodníci dle návrhu TR ČAS na základě 

splněných regulí WA nominačních kritérií ČAS a dosažených výkonnostních požadavků WA/ČAS:  

a) v individuální disciplíně maximálně tři (3) závodníci, kdy jen dva (2) mohou startovat, následovně 

 -závodník se splněným výkonnostním požadavkem „A“ ČAS v kvalifikačním období ČAS;  

-závodník, který splní výkonnostní požadavek „B“ ČAS při reprezentačních startech, M-ČR juniorů, dorostu 

a seniorů, při soutěžích družstev úrovně extraligy/I.ligy a dále při domácích a zahraničních mítincích 

zahrnutých minimálně v kalendáři EA (platí pro disciplíny v rozsahu závodění na MS U20); 

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

požadavku „B“ ČAS (s výjimkou disciplín, kde není uveden, viz. tabulka níže); 
 

V případě, že výše zmíněné podmínky a výkonnostní požadavky (A nebo B) ČAS v jedné disciplíně splní více 

závodníků než dva (2), o finální přihlášce závodníků rozhoduje lepší umístění/výkon v této disciplíně na M-ČR 

juniorů a dorostu 2021, v případě shodného pořadí a dosaženého výkonu rozhoduje absolutní hodnota výkonu 

dosaženého v kvalifikačním období ČAS a dále výkony dosažené v kvalifikačním období ČAS. Třetí závodník 

v řadě, dle výše popsaného, bude přihlášen jako nejedoucí náhradník s možností jeho dodatečné nominace při 

zranění či nemoci výše postaveného závodníka nominovaného pro start na MS U20.  
 

b) pro štafetový závod, maximálně šest (6) závodníků následovně: 

-čtyři (4) závodníci, kteří se podíleli na překonání výkonnostního požadavku ČAS 

-u štafet 4x400m také na základě průměru dosažených individuálních výkonů v kvalifikačním období ČAS, 

pod podmínkou, že se do potřebného průměru pro nominaci nebudou zahrnovat výkony dosažené 

závodníky, kteří by svým výkonem nominaci napomohli, ale start na MS U20 v této disciplíně neplánují, 

nebo díky jejich dosahované výkonnosti bude brán zřetel na časový pořad a jednotlivá postupová kola 

v individuálních disciplínách na MS U20 

-čtyři (4) závodníci dle domácího žebříčku 2021 v běhu na 400 m  

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

k absolutní výkonnosti v kvalifikačním období ČAS  
 

Sestavu nominované štafety před startem na MS U20 pak na místě určuje nominovaný odpovědný trenér. 
 

Při nominaci štafety bude umožněn individuální start závodníkovi, členovi nominovaného týmu, jen při 

doporučení takového startu odpovědným trenérem za přípravu dané štafety, v případě dosažení entry standardu 

WA  a naplnění regulí soutěže a (viz. výše). 
 

Podmínkou nominace pro start na MS U20 v individuální disciplíně i ve štafetě, je start závodníka na  

M-ČR 2021 odpovídající věkové kategorie a disciplíně. 

 

 



 

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 (u závodů 

pod otevřeným nebem) a zajištění měření a vážení atletického náčiní  

• Výkony dosažené při společných závodech mužů a žen nebudou akceptovány 

• Ručně měřené výkony na dráze nebudou akceptovány 

• V disciplínách, kde probíhá měření síly větru, nebudou akceptovány výkony s vyšší podporou větru než 2m/s 

• Výkon v chůzi může být dosažen v závodech jak na oválu, tak i na okruhu s certifikací WA, řízených v souladu 

s pravidly WA, včetně závodů s implementací ‚Pit Lane‘. 
 

Výkonnostní požadavky ČAS lze plnit v kvalifikačním období ČAS, a to od 1.3.2021 do 30.07.2021, 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 31.07.2021. 

 
Výkonnostní požadavky ČAS: 

Muži 

DISCIPLÍNA 

Ženy 

V.P. "B" V.P. "A" 
Entry standard 

WA 2021 
Entry standard 

WA 2021 V.P. "A" V.P. "B" 
 

10.46 10.44 10.58 100m 11.85 11.63 11.68 
 

21.13 21.05 21.38 200m 24.35 23.91 24.03 
 

47.22 47.07 47.35 400m 54.85 54.14 54.41 
 

1:50.50 1:49.80 1:50.80 800m 2:08.70 2:07.50 2:07.80 
 

3:48.00 3:46.80 3:48.00 1500m 4:28.00 4:22.50 4:25:00 
 

X 8:14.00 8:14.00 3000m 9:25.00 9:25.00 X 
 

X 14:12.00 14:12.00 5000m 16:35.00 16:35.00 X 
 

13.96 13.90 14.15 100/110m Hurdles 14.15 13.73 13.83 
 

52.36 52.23 53.10 400m Hurdles 1:00.75 59.68 1:00.17 
 

9:07.00 9:05.50 9:07.00 3000m SC 10:35.00 10:35.00   
 

43:40.00 42:50.00 43:40.00 10,000m Walk 50:30.00 48:15 49.00 
 

X 40.23 N.E.S. 4x100m N.E.S. 45.32 X 
 

X 47.60 N.E.S. 4x400m N.E.S. 55.20 X 
 

X 2.16 2.16 High Jump 1.82 1.84 1.82 
 

5.10 5.20 5.10 Pole Vault 4.07 4.17 4.10 
 



7.58 7.70 7.58 Long Jump 6.15 6.32 6.25 
 

15.60 15.70 15.60 Triple Jump 12.90 13.30 13.00 
 

18.30 18.60 18.30 Shot Put 14.60 15.40 14.70 
 

57.60 58.80 57.00 Discus 49.00 51.50 50.00 
 

70.00 71.49 68.50 Hammer 58.00 61.10 59.10 
 

69.50 72.90 69.50 Javelin 50.50 54.60 52.60 
 

7200 7300 7100 Decathlon/Heptathlon 5350 5450 5400 
 

 

Dosažení stanovených výkonů za podmínek vymezených v nominačních kritériích garantuje, že 
závodník bude na konkrétní akci nominován. Neomezuje však trenérskou radu ČAS při zpracování 
návrhu nominace a předsednictvo ČAS při rozhodování o nominaci nad rámec nominačních kritérií. 
 

 

Regule soutěže WA  

Podle pravidel a regulí WA pro MS U20 může každá členská federace nominovat a přihlásit: 

- závodníky s omezením věku: 

• závodníci seniorské kategorie U20 - 19 a 18 let dovršených v roce pořádání soutěže, pro rok 2021 

(tedy závodníci ročníku narození 2003 a 2002) mohou startovat ve všech disciplínách na programu 

šampionátu, 

• závodníci kategorie U18 - 17 a 16 let dovršených v roce pořádání soutěže, pro rok 2021 (tedy 

závodníci ročníků narození 2004 a 2005), mohou startovat ve všech disciplínách šampionátu, 

nicméně mohou startovat maximálně ve dvou individuálních disciplínách a jedné štafetě, kdy jsou-li 

tyto dvě disciplínami na dráze, jen jedna z nich může být delší 200m, 

• závodníci mladší 16 let (ročníky narození 2006 a mladší) pro start na MS U20 nemohou být přihlášeni. 

Pro každou individuální disciplínu může každá členská federace přihlásit až tři (3) závodníky s výkonem 

rovným a lepším vypsaného entry standardu WA kdy z nich maximálně dva (2) závodníci mohou startovat. 

Členská federace, která nemá kvalifikovaného žádného atleta či atletku, může pro start a pro jednu disciplínu 

šampionátu přihlásit jednoho atleta/atletku (s výjimkou běhů na 3000m SC, 10.000m a 5.000m žen U20, v 

technických disciplínách a ve vícebojích). 

Členská federace, která nemá kvalifikovaného žádného atleta či atletku, ale jejíž atlet či atletka exceluje 

v některé z technických disciplín, mohou předložit v daném termínu žádost (jméno a výkon sportovce), kdy o 

jeho zařazení do startovní listiny rozhodne technický delegát šampionátu s podporou kontinentální atletické 

asociace. 

Pro každý štafetový závod, kdy není vypsán entry standard, jeden tým, čítající maximálně šest (6) závodníků. 
 

 


