
 
 

 
 

 

 
MISTROVSTVÍ SVĚTA 

15.7. – 24.7.2022 
OREGON/USA 

Nominační kritéria ČAS 

 
Nominace závodníků: 
P-ČAS nominuje závodníky pro start na základě splněných regulí soutěže a nominačních podmínek ČAS. 
Výkony musí být dosaženy na závodech pořádaných v souladu s pravidly a regulemi WA a ČAS. 
Schválení nominace závodníků proběhne  do 4.7. 2022 
 
Kvalifikační systém WA (kromě štafet): 

• V disciplíně mohou startovat maximálně tři kvalifikovaní sportovci (čtvrtý v případě divoké karty)   

• Atleti v individuálních disciplínách se mohou kvalifikovat jedním ze čtyř způsobů: 

• Dosažením kvalifikačního standardu během kvalifikačního období: 
o Pro marathon a 35km chůze od 30.11. 2020 do  29.5. 2022. 
o Pro 10 000m, 20km chůze, víceboje, štafety od 27.12.2020 do 26.6.2022. 
o Pro ostatní disciplíny od 27.6.2021 do 26.6.2022. 

• Kontinentální šampioni, potvrzení technickým delegátem a deset TOP maratonců z Platinum Label 
maratonů. 

• Divokou kartou   
o Mistr světa 2019 
o Vítěz Diamond League 2021 
o Vítěz Continental Tour 2021 v kladivu 
o Vítěz Race Walk Challenge 2021 
o Vítěz Combined Challenge 2021 

• Na základě jejich pozice ve světovém žebříčku a to do cílového počtu sportovců v každé disciplíně 
poté, co byla přidělena místa přijatým nekvalifikovaným sportovcům.  

Způsob kvalifikace na základě umístění ve světovém žebříčku:  

• Po skončení kvalifikačního období zhodnotí WA počet sportovců dle bodu 1.,2.,3.. a míst 
nekvalifikovaných sportovců. 

• V disciplínách, kde nebyl dosažen cílový počet přihlášených, WA pozve sportovce s dalším 
nejlepším umístěním ve světovém žebříčku a to na základě seznamu zveřejněném 26.6.2022. 

• 29.6.2022 bude zveřejněn finální seznam pozvaných sportovců. 

• Členské federace vyberou sportovce z tohoto seznamu a přihlásí je do finální přihlášky. 
 

Kvalifikační systém štafet: 

• Štafety se mohou kvalifikovat jedním ze dvou způsobů: 
o Prvních deset (dvanáct 4 x 400 m MIX) štafet z World Relays 2021. 
o Šest (čtyři) štafet na základě jejich pozice ve světovém žebříčku zveřejněném 26.6.2022. 
o Hostitelská země má právo být v každém štafetovém závodu zastoupena jedním národním 

týmem. 

• V případě nominace štafety, budou závodníci pro účast navrženi odpovědným trenérem štafety a 
potvrzeni TR ČAS. 



• O finálním složení rozhoduje odpovědný trenér štafety. 
 

Nominační podmínky ČAS: 
1. TR ČAS navrhne,na MS, nominaci kvalifikovaných závodníků a štafet.  
2. Sportovec splňující podmínky WA a ČAS bude nominován za předpokladu, že v době aktuální 

sezony u něho nedojde k výraznému poklesu výkonnosti (posoudí a potvrdí TR ČAS). 
3. Sportovec splňující podmínky WA a ČAS bude nominován za předpokladu, že v době závěrečné 

přípravy, bude potvrzena jeho zdravotní způsobilost startu na soutěži (posoudí šéflékař 
reprezentace a potvrdí TR ČAS). 

4. V případě, že v době ukončení nominace budou kvalifikováni, dle výše popsaného systému, více 
než tři závodníci, bude o jejich nominaci rozhodovat absolutní výkon, popřípadě další nejlepší 
výkon, v aktuální sezoně a to:  od 1.1.2022 do 29.5.2022 pro maraton, 35 km chůze a  

od 1.1.2022 do 26.6.2022 pro 10.000 m, 20 km chůze 
od 1.3.2022 do 26.6.2022 pro všechny další disciplíny. 

5. Podmínkou nominace pro start na MS je start závodníka na M-ČR mužů a žen 2022. 
6. Podmínkou nominace člena výpravy na reprezentační akce dospělých (závodník, trenér, osoba 

doprovodu) je podepsaná „SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SPORTOVNÍ REPREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY 
V ATLETICE“. 

7. O nominaci v případech nepředvídatelných a hodných zřetele rozhoduje P-ČAS na návrh TR-ČAS.¨ 
 

ENTRY STANDARDS : 
 

 
Souhrnné informace WA kvalifikačního systému v AJ - zde 

Oficiální stránky v AJ - zde 
Časový pořad - zde 
Mapa maratonské tratě - zde 

Muži Disciplína Ženy Cílový počet 

10.05 100m  11.15 48  

20.24  200m  22.80 56  

44.90 400m  51.35  48 

1:45.20  800m  1:59:50  48  

3:35.00  1500m  4:04.20  45  

13:13.50  5000m  15:10.00  42  

27:28.00  10,000m  31:25.00  27  

8:22.00  3000m př.  9:30.00  45  

13.32  110m př. / 100m př.  12.84  40  

48.90  400m př.  55.40  40  

2:11.30  Maraton  2:29.30  100  

1:21:00  20km chůze  1:31:00  60  

2:33:00/(3:50:00)   35km chůze (50km) 2:54:00/ (4:25:00) 60  

Invitation 4x100m  Invitation 16  

Invitation 4x400m a 4X400mMIX Invitation 16  

2.33 Skok vysoký  1.96  32  

5.80  Skok o tyči  4.70  32  

8.22  Skok daleký  6.82  32  

17.14  Trojskok  14.32  32  

21.10  Vrh koulí  18.50  32  

66.00  Hod diskem  63.50  32  

77.50  Hod kladivem  72.50  32  

85.00  Hod oštěpem 64.00  32  

8350  Víceboje  6420  24 

https://assets.aws.worldathletics.org/document/615f5249722af6eaec4760b2.pdf
https://www.worldathletics.org/competitions/world-athletics-championships/oregon22
https://www.worldathletics.org/competitions/world-athletics-championships/oregon22/timetable
https://www.worldathletics.org/news/press-releases/wch-oregon22-marathon-course-revealed

