
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

16. EVROPSKÝ OLYMPIJSKÝ FESTIVAL MLÁDEŽE 
23. - 29.7. 2023 

Maribor / Slovinsko 
 

Nominační kritéria ČAS 

 
NOV na návrh šéftrenéra reprezentace 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. 
Uzávěrka long listu pro EYOF 2022 bude 12.6.2023  
Schválení nominace závodníků a doprovodu proběhne 25.6.2023 
 
Kvalifikační systém EOC pro EYOF  

•  Podle pravidel a regulí může každý NOV nominovat a přihlásit: 
o Maximálně 28 závodníků (14 chlapců /14 dívek) 
o Závodníky s omezením věku na 17 a 18let, dovršenými v roce pořádání soutěže, pro rok 2023 tedy 

závodníky ročníků narození 2007 a 2006. 
o V každé individuální disciplíně maximálně jednoho (1) závodníka. 
o Pro každý štafetový závod jeden tým, kdy pro samotný závod v daném čase před jeho startem, 

přihlásí čtyři (4) závodníky z přihlášených členů ‚mládežnického olympijského týmu za NOC. 
o Každý závodník může startovat maximálně ve dvou individuálních disciplínách a ve štafetovém 

závodě, s omezením pro individuální závody na dráze, kdy jen jedna disciplína může být delší 200 m. 
 

Nominační podmínky ČAS 

 

•  TR ČAS, navrhne nominaci závodníků s výkonem lepším či rovným výkonnostního požadavku 
ČOV/ČAS, dosaženým v kvalifikačním období. 

•  Výkonnostní požadavky ČAS lze plnit v kvalifikačním období ČAS od 1.4.2023 do 24.6.2023. 

•  Splnění orientačních výkonnostních požadavků ČOV/ČAS více závodníky, než je přidělený počet 
míst, nezaručuje nominaci na EYOF 2023. 

•  Pro start na EYOF 2023 budou navrženi závodníci dle následujících pravidel: 
o Do celkového přiděleného počtu míst v individuální disciplíně maximálně jeden (1) závodník.  
o Závodník s dosaženým výkonnostním požadavkem ČOV/ČAS v kvalifikačním období ČOV/ČAS. 
o Závodník, který dosáhne výkonu blízkého výkonnostnímu požadavku ČOV/ČAS v kvalifikačním.  

 období  ČOV/ČAS, dle žebříčku sestaveného na základě postavení tohoto výkonu v evropských 
 tabulkách této  věkové kategorii v aktuálním roce 2023. 

o V případě, že výkonnostní požadavek ČOV/ČAS  v jedné disciplíně splní více závodníků než jeden 
(1),  



o návrhu pro finální nominaci závodníků rozhoduje absolutní hodnota výkonu dosažená 
kvalifikačním období ČOV/ČAS, v případě rovnosti výkonů rozhoduje lepší umístění v této disciplíně 
na M-ČR dorostenců v letní sezóně 2023. 

o V případě, že výkonnostní požadavek ČOV/ČAS splní více závodníků, než je přidělený počet míst, 
rozhoduje, postavení dosaženého výkonu v evropských tabulkách této kategorii v aktuálním roce 
2023. 

o Tým pro štafetový závod bude navržen jen za předpokladu splnění nominačních kritérií ČOV/ČAS 
  v individuálních disciplínách, a to potřebným počtem jeho případných členů . 

•  Sportovec splňující podmínky 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). 

•  Vzhledem k termínu odeslání přihlášky startujících bude 12.6.2023 předán ČOV širší seznam/výběr 
atletů a osob doprovodu (jež budou mít dodány všechny dokumenty a splněny všechny náležitosti pro 
akreditační proceduru), a tento bude upřesněn v návrhu ČAS pro konečnou nominaci ČOV.  

•  Podmínkou nominace na EYOF, je start závodníka na MČR 2023 v odpovídající věkové kategorii. 

•  O nominaci v případech nepředvídatelných a hodných zřetele rozhoduje šéftrenér reprezentace. 
 

Výkonnostní požadavky ČOV/ČAS: 
 

17. EVROPSKÝ OLYMPIJSKÝ FESTIVAL MLÁDEŽE (ročníky 2006/2007) 

CHLAPCI U16/17 
DISCIPLÍNA 

DÍVKY U16/17 

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

10.90 100 m 12.00 

21.90 200 m 24.60 

49.00 400 m 56.00 

1:53.50 800 m 2.10.00 

3:57.00 1500 m 4:32.00 

8:41.00 3000 m 9:56.00 

14.15 110 m př./100 m př. 13.95 

55.00 400 m př. 1:02.00 

6:05.00 2000 m př. 7:00.00 

2.04 Výška 1.77 

4.80 Tyč 3.85 

7.15 Dálka 6.05 

14.80 Trojskok 12.35 

17.90 Koule 15.50 

55.70 Disk 45.50 

68.70 Kladivo 62.00 

67.90 Oštěp 50.50 

6.600 10boj/7boj 5.200 

46:30.00 / *45:45 10 000 m/5 000 m chůze 25:15.00 /*24:30 

dle nominovaných 
závodníků Medley relay 

dle nominovaných 
závodníků 

  *výkonnostní požadavek ČAS platí i pro výkon dosažený na okruhu (silnici) 

 

Souhrnné informace - 

Časový pořad -  

 


