
 
 
 
 
 

 
 

MISTROVSTVÍ EVROPY DRUŽSTEV/EVROPSKÉ HRY 
23. – 25.6.2023 - Chorzów / Polsko 

 
Nominační kritéria ČAS 

 

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 a doprovodu proběhne 14.6.2023 
 
Regule soutěže: 

• Sportovci reprezentují příslušnou členskou federaci jako tým v soutěži ME družstev. 

• Disciplíny programu: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 110m př./100m př,  
400m př., 3000m SC, 4x100m, 4x400 MIX, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, kladivo, oštěp  

• V každé disciplíně startuje jeden sportovec za tým a jedna štafeta. 

• Český tým soutěží v roce 2023 v divizi 1. (16týmů) 

• Pořadí v týmovém hodnocení proběhne na základě součtu bodů závodníků ze 37 disciplín žen a 
mužů za tým v divizi 1. 

• Poslední tři týmy v divizi 1. sestupují pro příští ME družstev do divize 2. 

• V rámci Evropských her jsou vyhlašovány individuální výsledky v jednotlivých disciplínách ze 
stejného závodu ME družstev, a to v součtu výsledků ze soutěží disciplíny divizí 1,2,3. 

 
Nominační podmínky ČAS: 
1. TR ČAS navrhne na ME družstev nominaci pro individuální disciplíny a případné náhradníky na 

základě výkonnosti v kvalifikačním období, spolehlivosti a prospěšnosti závodníka pro družstvo.  
2. TR ČAS navrhne na ME družstev nominaci štafet na základě návrhu zodpovědných trenérů štafet, 

s přihlédnutím k aktivní účasti při přípravě štafety, výkonnosti v kvalifikačním období, spolehlivosti 
a prospěšnosti závodníka pro družstvo.  

3. Kvalifikační období je od 1.1.2023 do 13.6.2023. 
4. Sportovec splňující podmínky ČAS bude nominován za předpokladu, že v době závěrečné přípravy, 

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

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

6. O nominaci v případech nepředvídatelných a hodných zřetele rozhoduje P-ČAS na návrh šéftrenéra 
ČAS. 
Souhrnné informace EA - 

Časový pořad -  


